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ُ َتَعاىَل  -ُسئَِل َشْيُخ اإْلِْساَلِم   :رمَِحَُه اَّلله

 

ْو ِلَغْْيِ 
َ
نَاِم َوَهْل ََيْلُُق ِلِعلهِة أ

َ
ِ َتَعاََل ِِلَلِْق اِْلَلِْق َوإِنَْشاِء اْْل َعْن ُحْسِن إَراَدةِ اَّلله

ُ َعنُْه  -ِعلهٍة؟ فَإِْن ِقيَل ََل ِلِعلهِة َفُهَو َعبٌَث  َوإِْن ِقيَل ِلِعلهِة فَإِْن قُلْتُْم  -َتَعاََل اَّلله
َها لَْم تََزْل  ْن  إنه

َ
َها ُُمَْدثٌَة لَِزَم أ ْن يَُكوَن الَْمْعلُوُل لَْم يََزْل َوإِْن قُلْتُْم إنه

َ
لَِزَم أ

 يَُكوَن لََها ِعلهٌة َوالتهَسلُْسُل ُُمَاٌل.

َجاَب:
َ
 فَأ

 

َجلِّ الَْمَسائِِل الِْكبَا
َ
لَُة َكِبَْيٌة ِمْن أ

َ
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي، َهِذهِ الَْمْسأ ِر الهِِت اْْلَْمُد َّلِله

ْكََثَِها َشبًَها َوَُمَاَراٍت؛ فَإِنه لََها 
َ
ْعَظِمَها ُشُعوًبا َوفُُروًًع َوأ

َ
تََكلهَم ِفيَها انلهاُس َوأ

ْمِر َوانلهْْهِ َوالْوَْعِد 
َ
ْحََكِمِه ِمْن اْْل

َ
ْفَعاِِلِ َوأ

َ
ْسَمائِِه َوأ

َ
ِ َتَعاََل َوبِأ َتَعلًُّقا بِِصَفاِت اَّلله

لَِة َوالَْوِعيِد وَ 
َ
ْمِرهِ فَُُكُّ َما ِِف الْوُُجوِد ُمتََعلٌِّق بَِهِذهِ الَْمْسأ

َ
ِِهَ َداِخلٌَة ِِف َخلِْقِه َوأ

يَعَها ُمتََعلَِّقٌة بَِها َوِِهَ ُمتََعلَِّقٌة بِاِْلَاِلِق ُسبَْحانَُه َوَكَذلَِك  فَإِنه الَْمْخلُوقَاِت ََجِ
ْمُر َوانلهْْهُ 

َ
ائُِع ُُكَُّها: اْْل َ  َوالْوَْعُد َوالَْوِعيُد ُمتََعلَِّقٌة بَِها َوِِهَ ُمتََعلَِّقٌة بَِمَسائِِل الَّشه

ْفَعاِل َوَهِذهِ َجَواِمُع ُعلُوِم انلهاِس فَِعلُْم 
َ
َفاِت َواْْل ْمِر َوبَِمَسائِِل الصِّ

َ
الَْقَدِر َواْْل

ْمُر َوانلهْْهُ ُمتََعلٌِّق بَِها.
َ
ي ُهَو اْْل ِ  الِْفْقِه اَّله

 



 أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 4

 

ْمِر َوانلهْهِ "]
َ
ِْعيهِة َواْْل ْحََكِم الَّشه

َ
 [َتْعلِيِل اْْل

ْمِر َوانلهْهِ ْد تََكلهَم انلهاُس ِِف "َوقَ 
َ
ِْعيهِة َواْْل ْحََكِم الَّشه

َ
ْمِر َتْعلِيِل اْْل

َ
" ََكْْل

ِْك  يَاِم َواْْلَجِّ َوانلهْْهِ َعْن الَّشِّ ََكةِ َوالصِّ ََلةِ َوالزه ْدِق َوالَْعْدِل َوالصه بِاتلهوِْحيِد َوالصِّ
لِْم َوالَْفَواحِ  َمَر بَِذلَِك ِْلِْكَمِة َوَمْصلََحٍة وَِعلهٍة اْقتََضْت َوالَْكِذِب َوالظُّ

َ
ِش َهْل أ

ُع بَِمْعََن  ْ َراَدِة؟ َوَهْل َعلهَل الَّشه ْم َذلَِك لَِمْحِض الَْمِشيئَِة َوََصِْف اْْلِ
َ
َذلَِك؟ أ

َماَرةِ َوالَْعََلَمِة؟ َوَهْل يَُسوُغ ِِف 
َ
ْو بَِمْعََن اْْل

َ
اِِع َواْْلَاِعِث؟ أ ْن َينََْه ادله

َ
اْْلِْكَمِة أ

ْم ََل؟ 
َ
لِْم أ ِْك َوالَْكِذِب َوالظُّ ُمُر بِالَّشِّ

ْ
ْدِق َوالَْعْدِل َوَيأ ُ َعْن اتلهوِْحيِد َوالصِّ اَّلله

لِْم َهْل ُهَو ُمَْنهٌه َعنُْه َمَع قُْدَرتِِه  ِ َتَعاََل َعْن الظُّ يِه اَّلله َوتََكلهَم انلهاُس ِِف تَْْنِ
مْ 

َ
ِ َورَِضاُه َعلَيِْه أ لُْم ُمْمتَِنٌع نِلَْفِسِه ََل ُيْمِكُن ُوقُوُعُه؟ َوتََكلهُموا ِِف َُمَبهِة اَّلله الظُّ

ْم 
َ
ْو ِِهَ اثلهَواُب َوالِْعَقاُب الَْمْخلُوُق أ

َ
وََغَضِبِه وََسَخِطِه َهْل ِِهَ بَِمْعََن إَراَدتِِه أ

َراَدِة؟ َوَتنَا َخصُّ ِمْن اْْلِ
َ
رِْض ِمْن الُْكْفِر َهِذهِ ِصَفاٌت أ

َ
زَُعوا ِفيَما َوَقَع ِِف اْْل

بُُّه َوَيرَْضاُه َكَما يُِريُد َوُُيِبُّ َسائَِر َما  َوالُْفُسوِق َوالِْعْصيَاِن َهْل يُِريُدُه َوُُيِ
ْن َيْهِدَي َضاَلا 

َ
ْم ُهَو َواقٌِع بُِدوِن قُْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه َوُهَو ََل َيْقِدُر أ

َ
َوََل َُيُْدُث؟ أ

ْم ُهَو َواقٌِع بُِقْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه؟ َوََل يَُكوُن ِِف ُملِْكِه َما ََل يُِريُد 
َ
يُِضله ُمْهتَِديًا؟ أ

يِع َخلِْقِه ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َوُهَو ُيبِْغُضُه َوَيْكَرُهُه َوَيْمُقُت فَاِعلَُه َوََل  َوَِلُ ِِف ََجِ
نََة ُُيِبُّ الَْفَساَد َوََل يَْرََض لِ  ينِيهَة الُْمتََضمِّ َراَدَة ادلِّ ِعبَاِدهِ الُْكْفَر َوََل يُِريُدُه اْْلِ

َرهُ َوقََضاُه؟ َوفُُروُع  َراَدةَ الَْكْوِنيهَة الهِِت تَتَنَاَوُل َما قَده َراَدهُ اْْلِ
َ
لَِمَحبهِتِه َورَِضاهُ َوإِْن أ

ْصِل َكِثَْيٌة ََل َُيْتَِمُل َهَذا الْمَ 
َ
 وِْضُع اْسِتْقَصاَءَها.َهَذا اْْل
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ْصِل َوُوقُوِع اَِلْشتِبَاهِ ِفيِه 
َ
ْجِل ََتَاُذِب َهَذا اْْل

َ
َصاَر انلهاُس فِيِه إىَل َوِْل

ائِِل َوُُكِّ َتْقِديٍر قَاَل بِِه َطَوائُِف ِمْن  اتلهْقِديَراِت اثلهاَلثَةِ  الَْمْذُكوَرِة ِِف ُسَؤاِل السه
 نَي وََغْْيِ الُْمْسِلِمنَي.بَِِن آَدَم ِمْن الُْمْسِلمِ 

 

ُل: وه
َ
  فَاتلهْقِديُر اْْل

اٍع َوََل  ُموَراِت ََل ِلِعلهِة َوََل دِلَ
ْ
َمَر بِالَْمأ

َ
ُهَو قَْوُل َمْن َيُقوُل َخلََق الَْمْخلُوقَاِت َوأ

َراَدِة َوَهَذا قَْوُل َكثِ  ْن بَاِعٍث بَْل َفَعَل َذلَِك لَِمْحِض الَْمِشيئَِة َوََصِْف اْْلِ ٍْي ِممه
ِم َوالِْفْقِه وََغْْيِِهْم. َوقَْد قَاَل  ْهِل اللََْكَ

َ
نهِة ِمْن أ يُثِْبُت الَْقَدَر َوَينْتَِسُب إََل السُّ

ْشَعرِيِّ 
َ
ْْحََد وََغْْيِِهْم َوُهَو قَْوُل اْْل

َ
افِِِعِّ َوأ ْصَحاِب َمالٍِك َوالشه

َ
بَِهَذا َطَوائُِف ِمْن أ
ْصَحابِِه َوقَْوُل 

َ
اِهِريهِة ََكبِْن َحْزٍم َوأ َكِثٍْي ِمْن " نفاة الِْقيَاِس ِِف الِْفْقِه " الظه

 . ْمثَاِِلِ
َ
 َوأ

 

نهُه لَْو َخلََق اِْلَلَْق ِلِعلهِة لَََكَن نَاقًِصا بُِدونَِها ُمْستَْكِمًَل بَِها؛ 
َ
ِة َهُؤََلِء أ َوِمْن ُحجه

ْن يَُكوَن وُُجوُد تِلَْك الْعِ 
َ
ا أ ْو يَُكوُن فَإِنهُه إمه

َ
لهِة وََعَدُمَها بِالنِّْسبَِة إََلِْه َسَواًء أ

ْجِلَها َوإِْن ََكَن اثلهاِِن َثبََت 
َ
ْن َيْفَعَل ِْل

َ
ُل اْمتَنََع أ وه

َ
ْوََل بِِه. فَإِْن ََكَن اْْل

َ
وُُجوُدَها أ

ْوََل بِِه َفيَُكوُن ُمْستَْكِمًَل بَِها َفيَُكوُن َقبْلََها 
َ
نه وُُجوَدَها أ

َ
ِتِهْم أ نَاقًِصا. َوِمْن ُحجه
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نه 
َ
نه الِْعلهَة إْن ََكنَْت قَِديَمًة وََجَب َتْقِديُم الَْمْعلُوِل؛ ِْل

َ
ائُِل ِمْن أ َما َذَكَرُه السه

َمًة لََعَ الَْمْعلُوِل ِِف الِْعلِْم َوالَْقْصِد  َكَما ُيَقاُل:  -الِْعلهَة الغائية َوإِْن ََكنَْت ُمتََقدِّ
ُل الْ  وه

َ
رِْك. َوُيَقاُل إنه الِْعلهَة الغائية بَِها أ ُل اْْلُْغيَِة آِخُر ادله وه

َ
ِفْكَرِة آِخُر الَْعَمِل َوأ

َرٌة ِِف الْوُُجوِد َعنُْه؛ َفَمْن َفَعَل فِْعًَل  -َصاَر الَْفاِعُل فَاِعًَل  خِّ
َ
َها ُمتَأ نه

َ
 فَََل َريَْب أ

نه  لَِمْطلُوِب َيْطلُبُُه بَِذلَِك الِْفْعِل 
َ
َر أ ََكَن ُحُصوُل الَْمْطلُوِب َبْعَد الِْفْعِل فَإَِذا قُدِّ

ْوََل. فَلَْو 
َ
ي ُهَو الِْعلهُة قَِديًما ََكَن الِْفْعُل قَِديًما بَِطِريِق اْْل ِ َذلَِك الَْمْطلُوَب اَّله

ٌء ِمْن اْْلَ  ْن ََل َُيُْدَث ََشْ
َ
َواِدِث َوُهَو ِخََلُف ِقيَل: إنهُه َيْفَعُل ِلِعلهِة قَِديَمٍة لَِزَم أ

 :لَزَِم ََمُْذوَرانِ الُْمَشاَهَدِة َوإِْن ِقيَل إنهُه َفَعَل ِلِعلهِة َحاِدثٍَة 

 

 

َحُدُهَما
َ
ْن يَُكوَن َُمََلا لِلَْحَواِدِث؛ فَإِنه الِْعلهَة إَذا ََكنَْت ُمنَْفِصلًَة َعنُْه فَإِْن أ

َ
: أ

ْوََل بِِه ِمْن َعَدِمَها َوإَِذا لَْم َيُعْد إََلِْه ِمنَْها ُحْكٌم ا
َ
ْن يَُكوَن وُُجوُدَها أ

َ
ْمتَنََع أ

نهُه ًَعَد إََلِْه ِمنَْها ُحْكٌم ََكَن َذلَِك َحاِدثًا َفتَُقوُم بِِه اْْلََواِدُث.
َ
َر أ  قُدِّ

 

نه َذلَِك يَْستَلِْزُم التهَسلُْسَل ِمْن وَْجَهنْيِ  الَْمْحُذوُر اثلهاِن 
َ
 أ

َحُدُهمَ 
َ
ُ اأ ا ُُيِْدثُُه اَّلله يًْضا ِممه

َ
نه تِلَْك الِْعلهَة اْْلَاِدثََة الَْمْطلُوَبَة بِالِْفْعِل ِِهَ أ

َ
: أ

َم َوإِْن ََكنَْت  َتَعاََل بُِقْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه فَإِْن ََكنَْت ِلَغْْيِ ِعلهٍة لَِزَم الَْعبَُث َكَما َتَقده



 7 أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل

 

ْحَدثَُه ِلِعلهِة ًَعَد اتلهْقِسيُم ِفيهَ 
َ
ا أ ْحَدثَُه ِلِعلهِة َوالِْعلهُة ِممه

َ
ْحَدثَُه أ

َ
ا فَإَِذا ََكَن ُُكُّ َما أ

 .لَِزَم تََسلُْسُل اْْلََواِدِث 

ْخَرى فَإِْن ََكنَْت اثلهاِن 
ُ
ْو ِلِعلهِة أ

َ
ْن تَُكوَن ُمَراَدًة نِلَْفِسَها أ

َ
ا أ نه تِلَْك الِْعلهَة إمه

َ
: أ

اتِِه وَُهَو قَاِدٌر َعلَيِْه ََل ُمَراَدًة نِلَْفِسهَ  ُ َتَعاََل َِّلَ َراَدُه اَّلله
َ
نه َما أ

َ
ا اْمتَنََع ُحُدوُثَها ِْل

ُر إْحَداثَُه َوإِْن ََكنَْت ُمَراَدةً ِلَغْْيَِها فَالَْقْوُل ِِف َذلَِك الَْغْْيِ ََكلَْقْوِل ِفيَها َوَيلَْزُم  يُؤَخِّ
ْحََكِمِه.التهَسلُْسُل. َفَهَذا َوََنُْوُه مِ 

َ
ِ َتَعاََل َوأ ْفَعاِل اَّلله

َ
 ْن ُحَجِج َمْن َينِِْف َتْعِليَل أ

 

 : َواتلهْقِديُر اثلهاِن 

قَْوُل َمْن ََيَْعُل الِْعلهَة الغائية قَِديَمًة َكَما ََيَْعُل الِْعلهَة الَْفاِعِليهَة َقِديَمًة َكَما َيُقوُل 
ِِت َبيَانُُه َوَكَما َيُقوُل َذلَِك َمْن َيُقوُِلُ ِمْن َذلَِك َطَوائُِف ِمْن الُْمْسِلِمنَي كَ 

ْ
َما َسيَأ

نه الُْمبِْدَع لِلَْعالَِم ِعلهٌة 
َ
ْصُل قَْولِِهْم أ

َ
الُْمتََفلِْسَفِة الَْقائِِلنَي بِِقَدِم الَْعالَِم، َوَهُؤََلِء أ

َر َعنْ  خه
َ
ْن َيتَأ

َ
ٌة تَْستَلِْزُم َمْعلُولََها ََل ََيُوُز أ ْعَظُم ُحَجِجِهْم تَامه

َ
َها َمْعلُولَُها. َوأ

َزِل 
َ
ِة ِِف َكْونِِه فَاِعًَل إْن ََكنَْت َموُْجوَدًة ِِف اْْل ُموِر الُْمْعتَََبَ

ُ
يَع اْْل قَْولُُهْم: إنه ََجِ

ُر َعنَْها َمْعلُ  خه
َ
َة ََل َيتَأ نه الِْعلهَة اتلهامه

َ
َزِل ِْل

َ
ولَُها فَإِنهُه لَْو لَِزَم وُُجوُد الَْمْفُعوِل ِِف اْْل

ِة  َزِل فَإِنها ََل َنْعِِن بِالِْعلهِة اتلهامه
َ
وِط الِْفْعِل وُِجَدْت ِِف اْْل يُع ُُشُ َر لَْم تَُكْن ََجِ خه

َ
تَأ

ًة َوإِنْ  نهُه ََتَلهَف َعنَْها الَْمْعلُوُل لَْم تَُكْن تَامه
َ
َر أ  إَله َما يَْستَلِْزُم الَْمْعلُوَل فَإَِذا قُدِّ

ُة  ةِ ِِف الِْفْعِل َوِِهَ الُْمْقتَِِض  -لَْم تَُكْن الِْعلهُة اتلهامه ُموِر الُْمْعتَََبَ
ُ
يُع اْْل الهِِت ِِهَ ََجِ

وِط الِْفْعِل الهِِت يَلَْزمُ ِمْن وُُجوِدَها وُُجودُ الِْفْعِل  يُع ُُشُ اتلهامُّ لِوُُجوِد الِْفْعِل َوِِهَ ََجِ
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ي َزِل إْن لَْم يَُكْن ََجِ
َ
ِد  -ُعَها ِِف اْْل فَََل بُده إَذا وُِجَد الَْمْفُعوُل َبْعَد َذلَِك ِمْن ََتَدُّ

ٍح َوإَِذا ََكَن ُهنَاَك  َحِد َطَرََفْ الُْمْمِكِن بََِل ُمرَجِّ
َ
َسبٍَب َحاِدٍث َوإَِله لَِزَم تَرِْجيُح أ

ِل َوَيلَْزُم التهَسلُْسُل. َسبٌَب َحاِدٌث فَالَْقْوُل ِِف ُحُدوثِِه ََكلَْقْوِل ِِف اْْلَ  وه
َ
 اِدِث اْْل

ا التهَسلُْسَل  قَالُوا ِة الُْمْستَلِْزَمِة لِلَْمْفُعوِل يُوِجُب إمه فَالَْقْوُل بِانِْتَفاِء الِْعلهِة اتلهامه
ْكََثُ َهُؤََلِء يُثِْبتُوَن ِعلهًة اغئية لِلْفِ 

َ
ٍح. ُثمه أ ِْجيَح بََِل ُمرَجِّ ا الَّته ْعِل َوِِهَ بَِعيِْنَها َوإِمه

ُهْم يُثِْبتُوَن َِلُ الِْعلهَة الغائية َوُيثِْبتُوَن ِلِفْعِلِه  الَْفاِعِليهُة َولَِكنهُهْم ُمتَنَاقُِضوَن فَإِنه
اِت ََل فَاِعٌل  الِْعلهَة الغائية َوَيُقولُوَن َمَع َهَذا لَيَْس َِلُ إَراَدٌة بَْل ُهَو ُموِجٌب بِاَّله

 .َوقَْولُُهْم بَاِطٌل ِمْن وُُجوهٍ َكثرَِيةٍ يَاِر بِاَِلْختِ 

 

ْن ُيَقاَل 
َ
نه ُُكه َما َحَدَث َحَدَث ِمْنَها أ

َ
ٌء َوأ ْن ََل َُيُْدَث ََشْ

َ
: َهَذا الَْقْوُل يَْستَلِْزُم أ

بنَْيُ ِمْن ُبْطََلِن التهَسلْ 
َ
نه ُبْطََلَن َهَذا أ

َ
ُسِل بَِغْْيِ إْحَداِث ُُمِْدٍث. َوَمْعلُوٌم أ

ُن  َة الُْمْستَلِْزَمَة لَِمْعلُولَِها َيْقََّتِ نه الِْعلهَة اتلهامه
َ
ٍح وََذلَِك أ ِْجيِح بََِل ُمرَجِّ َوُبْطََلِن الَّته

ٌء ِمْن َمْعلُولَِها فَُُكُّ َما َحَدَث ِمْن  َر َعنَْها ََشْ خه
َ
ْن َيتَأ

َ
بَِها َمْعلُولَُها َوََل ََيُوُز أ

ِة َولَيَْس ُهنَاَك َما تَْصُدُر َعنُْه اْْلََواِدِث ََل ََيُ  ْن َُيُْدَث َعْن َهِذهِ الِْعلهِة اتلهامه
َ
وُز أ

ًة فَإَِذا اْمتَنََع  اُه َهُؤََلِء ِعلهًة تَامه ي َسمه ِ الُْمْمِكنَاُت ِسَوى الَْواِجِب بِنََفِسِه اَّله
ْن ََتُْدَث بََِل ُُمِْدٍث. ُصُدوُر اْْلََواِدِث َعنُْه َولَيَْس ُهنَاَك َما ُُيِْدُثَها 

َ
َغْْيُُه لَِزَم أ

ْحَدَثَها فَإِْن ََكَن َواِجبًا بِنَْفِسِه ََكَن الَْقْوُل ِفيِه 
َ
نه َغْْيَُه أ

َ
َر أ يًْضا فَلَْو قُدِّ

َ
)َوأ

ةٌ  ْصُل قَْولِِهْم: إنه الَْواِجَب بِنَْفِسِه ِعلهٌة تَامه
َ
ِل َوأ وه

َ
تَْستَلِْزُم  ََكلَْقْوِل ِِف الَْواِجِب اْْل
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ِة َحاِدٌث ََل  ْن يَْصُدَر لََعَ قَْولِِهْم َعْن الِْعلهِة اتلهامه
َ
ُمَقاَرنََة َمْعلُوِِلِ َِلُ فَََل ََيُوُز أ

نه تِلَْك الَْواِسَطَة إْن ََكنَْت ِمْن لََواِزِم وُُجوِدهِ ََكنَْت 
َ
بَِواِسَطِة َوََل بَِغْْيِ َواِسَطٍة؛ ِْل

فَاْمتَنََع ُصُدوُر اْْلََواِدِث َعنَْها َوإِْن ََكنَْت َحاِدثًَة ََكَن الَْقْوُل ِفيَها قَِديَمًة َمَعُه 
نه الُْمْحِدَث لِلَْحَواِدِث َغْْيُ َواِجٍب بِنَْفِسِه ََكَن 

َ
َر أ ََكلَْقْوِل ِِف َغْْيَِها. َوإِْن قُدِّ

نهُه ُُمَْدٌث ََكَن ِمْن اْْلََواِدِث ُمْمِكنًا ُمْفتَِقًرا إََل ُموِجٍب يُوِجُب بِِه. ُثمه إْن قِ 
َ
يَل أ

ٌة ُمْستَلِْزَمٌة َِلُ َواْمتَنََع ِحينَئٍِذ ُحُدوُث  نهُه قَِديٌم ََكَن َِلُ ِعلهٌة تَامه
َ
َوإِْن ِقيَل أ

ْفَعاِِلِ إَله 
َ
ٌء ِمْن ِصَفاتِِه َوأ َعْن  اْْلََواِدِث َعنُْه فَإِنه الُْمْمِكَن ََل يُوَجُد ُهَو َوََل ََشْ

َر ُحُدوُث اْْلََواِدِث َعْن ُمْمِكٍن قَِديٍم َمْعلُوٍل ِلِعلهِة  الَْواِجِب بِنَْفِسِه؛ فَإَِذا قُدِّ
ْم ََل؟ فَإِْن ِقيَل: لَْم َُيُْدْث 

َ
قَِديَمٍة ِقيَل: َهْل َحَدَث ِفيِه َسبٌَب َيْقتَِِض اْْلُُدوَث أ

ٍح َوإِ  ِْجيُح بََِل ُمرَجِّ َم.َسبٌَب لَِزمَ الَّته  ْن ِقيَل: َحَدَث َسبٌَب لَِزَم التهَسلُْسُل َكَما َتَقده

 

ُ ُبْطاَلَن قَْولِِهمْ  ِي ُيَبِّين نهُه إَذا لَْم  الْوَْجُه اثلهاِن اَّله
َ
ِة أ ْن ُيَقاَل: َمْضُموُن اْْلُجه

َ
أ

ِْجيُح بََِل ُمرَجِّ  ْو الَّته
َ
ٍح َوالتهَسلُْسُل يَُكْن َثمه ِعلهٌة قَِديَمٌة لَِزَم التهَسلُْسُل أ

ٍء  ْصَل قَْولِِهْم إنه َهِذهِ اْْلََواِدَث ُمتََسلِْسلٌَة َشيْئًا َبْعَد ََشْ
َ
ِعنَْدُكْم َجائٌِز فَإِنه أ

َوُر اْْلَاِدثَُة  ْن تَِفيَض َعلَيَْها الصُّ
َ
َوإِنه َحَرََكِت الَْفلَِك تُوِجُب اْسِتْعَداَد الَْقَوابِِل ِْل

ي يَْصُدُر ِمْن الِْعلهِة الْ  ِ ْو ِِهَ الَْواِجُب اَّله
َ
اُل أ َقِديَمِة َسَواٌء قُلْتُْم: ِِهَ الَْعْقُل الَْفعه

ْو َغْْيِ َذلَِك ِمْن الْوََسائِِط َوإَِذا ََكَن التهَسلُْسُل َجائًِزا 
َ
ِط الُْعُقوِل أ َعنُْه بِتَوَسُّ

 ِعلهٍة ُموِجبٍَة لِلَْمْعلُوِل َوإِْن لَِزَم ِعنَْدُكْم لَْم َيْمتَِنْع ُحُدوُث اْْلََواِدِث َعْن َغْْيِ 
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ْخََبَ 
َ
َع أ ْ نه الَّشه

َ
ِع َوالَْعْقِل ِمْن قَْوِلُكْم. وََذلَِك أ ْ التهَسلُْسُل؛ بَْل َهَذا َخْْيٌ ِِف الَّشه

ا اتهَفَق َعلَيْهِ  يهاٍم َوَهَذا ِممه
َ
رَْض ِِف ِستهِة أ

َ
َمَواِت َواْْل َ َخلََق السه نه اَّلله

َ
ْهُل الِْملَِل: أ

َ
 أ

الُْمْسِلُموَن َواَْلَُهوُد َوانلهَصارَى. فَإِْن ِقيَل: إنهُه َخلََقَها بَِسبَِب َحاِدٍث َقبَْل َذلَِك 
ْوََل ِِف الَْعْقِل؛ 

َ
ِع َوََكَن أ ْ َزَِلهٌة َمَعُه ِِف الَّشه

َ
َها قَِديَمٌة أ ا ِمْن قَْوِلُكْم إنه ََكَن َخْْيً

نه الَْعْقَل لَ 
َ
َع َوَهِذهِ ِْل ْ فََْلِك َحَّته ُيَعارَِض الَّشه

َ
يَْس ِفيِه َما يَُدلُّ لََعَ قَِدِم َهِذهِ اْْل

ٌء إَله بَِسبَِب َحاِدٍث فَإَِذا ِقيَل:  نهُه ََل َُيُْدُث ََشْ
َ
َما َتْقتَِِض أ ُة الَْعْقِليهُة إنه اْْلُجه

ُ َتَعا رَْض َخلََقَها اَّلله
َ
َمَواِت َواْْل ََل بَِما َحَدَث َقبَْل َذلَِك لَْم يَُكْن ِِف إنه السه

ِتُكْم الْعَ   ْقِليهِة َما ُيبِْطُل َهَذا. ُحجه

 

ْن ُيَقاَل 
َ
ْن يَُكوَن الْوَْجُه اثلهالُِث أ

َ
ا أ : ُحُدوُث َحاِدٍث َبْعَد َحاِدٍث بََِل نَِهايٍَة إمه

ْو ُمْمتَِنًعا؛ فَإِْن ََكَن ُمْمتَ 
َ
نه اْْلََواِدَث ُمْمِكنًا ِِف الَْعْقِل أ

َ
ِنًعا ِِف الَْعْقِل لَِزَم أ

ِم َوبََطَل قَْولُُهْم بِِقَدِم  ْهِل اللََْكَ
َ
ٌل َكَما َيُقوُل َذلَِك َمْن َيُقوُِلُ ِمْن أ وه

َ
يَعَهالََها أ ََجِ

 ُ ْحَدثَُه اَّلله
َ
ْن يَُكوَن ُحُدوُث َما أ

َ
ْمَكَن أ

َ
فََْلِك َوإِْن ََكَن ُمْمِكنًا أ

َ
 َحَرََكِت اْْل

ْنتُْم 
َ
رِْض َمْوقُوفًا لََعَ َحَواِدَث َقبَْل َذلَِك َكَما َتُقولُوَن أ

َ
َمَواِت َواْْل َتَعاََل ََكلسه

َحاِب  ِفيَما َُيُْدُث ِِف َهَذا الَْعالَِم ِمْن اْْلَيََواِن َوانلهبَاِت َوالَْمَعاِدِن َوالَْمَطِر َوالسه
ِتكُ   ْم لََعَ اتلهْقِديَريِْن. وََغْْيِ َذلَِك َفيَلَْزُم فََساُد ُحجه

ْن ََل تُثِْبتُوا؛ ُثمه ُيَقالُ 
َ
ا أ ْن تُثِْبتُوا لُِمبِْدِع الَْعالَِم ِحْكَمًة واََغيًَة َمْطلُوَبًة َوإِمه

َ
ا أ : إمه

فَإِْن لَْم تُثِْبتُوا َبَطَل قَْولُُكْم بِإِْثبَاِت الِْعلهِة الغائية َوَبَطَل َما تَْذُكُرونَُه ِمْن 
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يًْضا ْن الَْمْخلُوقَاِت وَ َذلَِك مِ  َمِة اْْلَارِي َتَعاََل ِِف َخلِْق اْْلَيََواِن وََغْْيِ ِحكْ 
َ
أ

ْمٌر َيُفوُق الَْعده 
َ
فَالْوُُجوُد ُيبِْطُل َهَذا الَْقْوَل؛ فَإِنه اْْلِْكَمَة الَْموُْجوَدَة ِِف الْوُُجوِد أ

ُُيِْدثُُه ِمْن نِْعَمِتِه َورَْْحَِتِه َوقَْت َحاَجِة اِْلَلِْق  َواْْلِْحَصاَء َكإِْحَداثِِه ُسبَْحانَُه لَِما
نَْساِن اْْلََلِت  تَاِء بَِقْدِر اْْلَاَجِة َوإِْحَداثِِه لِْْلِ إََلِْه َكإِْحَداِث الَْمَطِر َوقَْت الشِّ

ا لَيَْس َهَذا ْمثَاُل َذلَِك ِممه
َ
َموِْضَع بَْسِطِه َوإِْن  الهِِت َُيْتَاُج إََلَْها بَِقْدِر َحاَجِتِه َوأ

ثْبَتُّْم َِلُ ِحْكَمًة َمْطلُوَبًة 
َ
ْن  -َوِِهَ بِاْصِطََلِحُكْم الِْعلهُة الغائية  -أ

َ
لَِزَمُكْم أ

نه الَْفاِعَل َفَعَل َكَذا ِْلِْكَمِة 
َ
وَرةِ فَإِنه الَْقْوَل: بِأ ُ َراَدةَ بِالَّضه تُثِْبتُوا َِلُ الَْمِشيئََة َواْْلِ

؛ َوَهُؤََلِء َكَذا بِ  ُدوِن َكْونِِه ُمِريًدا تِلِلَْك اْْلِْكَمِة الَْمْطلُوَبِة ََجٌْع بنَْيَ انلهِقيَضنْيِ
ْكََثِ انلهاِس َتنَاقًُضا َولَِهَذا ََيَْعلُوَن الِْعلَْم ُهَو الَْعالََم، َوالِْعلَْم 

َ
الُْمتََفلِْسَفُة ِمْن أ

َراَدَة ِِهَ الْ  َراَدَة َواْْلِ ُم َعلَيِْهْم ِِف ُهَو اْْلِ ْمثَاَل َذلَِك َكَما قَْد بُِسَط اللََْكَ
َ
ُقْدَرَة َوأ

 َغْْيِ َهَذا الَْموِْضِع.

 

ا اتلهْقِديُر اثلهالُِث  مه
َ
 : وَأ

ْكََثِ 
َ
ُموَراِت ِْلِْكَمِة َُمُْموَدٍة َفَهَذا قَْوُل أ

ْ
َمَر بِالَْمأ

َ
نهُه َفَعَل الَْمْفُعوََلِت َوأ

َ
َوُهَو أ

ِِب َحِنيَفَة 
َ
ْصَحاِب أ

َ
انلهاِس ِمْن الُْمْسِلِمنَي وََغْْيِ الُْمْسِلِمنَي َوقَْوُل َطَوائَِف ِمْن أ

لَِة َوالشه  ِم ِمْن الُْمْعََتِ ْهِل اللََْكَ
َ
ْْحََد وََغْْيِِهْم َوقَْوُل َطَوائَِف ِمْن أ

َ
افِِِعِّ َوَمالٍِك َوأ

ْهِل 
َ
ْهِل اْْلَِديِث َواتلهَصوُِّف َوأ

َ
ْكََثِ أ

َ
اِميَة َوالُْمرِْجئَِة وََغْْيِِهْم َوقَْوُل أ والَكره
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ْكََثِ قَُدَماِء الْفَ 
َ
ََكِت اتلهْفِسِْي َوقَْوُل أ ِِب الََْبَ

َ
ِريِهْم َكأ خِّ

َ
ََلِسَفِة َوَكِثٍْي ِمْن ُمتَأ

قَْواٍل. 
َ
؛ لَِكنه َهُؤََلِء لََعَ أ ْمثَاِِلِ

َ
 َوأ

يًْضا؛ َكَما َيُقوُل ِمْنُهْم َمْن قَاَل 
َ
: إنه اْْلِْكَمَة الَْمْطلُوَبَة ََمْلُوقٌَة ُمنَْفِصلٌَة َعنُْه أ

يَعِة َوَمْن َواَفَقُهْم؛ َوقَالُوا: اْْلِْكَمُة ِِف َذلَِك َذلَِك َمْن َيُقوُِلُ ِمْن الُْمعْ  لَِة َوالشِّ ََتِ
ْمِر َتْعِويُض الُْمََكهِفنَي بِاثلهَواِب؛ َوقَالُوا إنه 

َ
إْحَسانُُه إََل اِْلَلِْق؛ َواْْلِْكَمُة ِِف اْْل

لََق اِْلَلَْق لَِهِذهِ اْْلِْكَمِة فِْعَل اْْلِْحَساِن إََل الَْغْْيِ َحَسٌن َُمُْموٌد ِِف الَْعْقِل؛ فَخَ 
ْن َيُعوَد إََلِْه ِمْن َذلَِك ُحْكٌم؛ َوََل قَاَم بِِه فِْعٌل َوََل َنْعٌت. َفَقاَل لَُهْم 

َ
ِمْن َغْْيِ أ

نه اْْلِْحَساَن إََل الَْغْْيِ َُمُْموٌد ِلَكْونِِه 
َ
ْنتُْم ُمتَنَاقُِضوَن ِِف َهَذا الَْقْوِل ِْل

َ
انلهاُس: أ

ا يَ  ا تِلَْكِميِل َنْفِسِه بَِذلَِك؛ َوإِمه ْجِلِه؛ إمه
َ
ُعوُد ِمنُْه لََعَ فَاِعِلِه ُحْكٌم ُُيَْمُد ِْل

ُدُه ِِف َنْفِسِه يَْدَفُع بِاْْلِْحَساِن  لٍَم ََيِ
َ
ا لِِرقهٍة َوأ ِلَقْصِدهِ اْْلَْمَد َواثلهَواَب بَِذلَِك؛ َوإِمه

ا َِلتْلِذَ  لََم َوإِمه
َ
وِرهِ َوفَرَِحِه بِاْْلِْحَساِن؛ فَإِنه انلهْفَس الَْكِريَمَة َذلَِك اْْل اِذهِ َوُُسُ

ي َُيُْصُل ِمنَْها إََل َغْْيَِها فَاْْلِْحَساُن إََل الَْغْْيِ  ِ َتْفَرُح َوتََُسُّ َوتَلْتَذُّ بِاِْلَْْيِ اَّله
ْجِلِه  َُمُْموٌد ِلَكْوِن الُْمْحِسِن َيُعوُد إََلِْه ِمْن فِْعِلِه َهِذهِ 

َ
ُموَر ُحْكٌم ُُيَْمُد ِْل

ُ
اْْل

نه 
َ
نه وُُجوَد اْْلِْحَساِن وََعَدَمُه بِالنِّْسبَِة إََل الَْفاِعِل َسَواٌء لَْم َيْعلَْم أ

َ
َر أ ا إَذا قُدِّ مه

َ
أ

 َمْن ِمثَْل َهَذا الِْفْعِل َُيُْسُن ِمنُْه بَْل ِمثُْل َهَذا ُيَعدُّ َعبَثًا ِِف ُعُقوِل الُْعَقََلِء َوُُكُّ 
ٌة َوََل َمْصلََحٌة َوََل َمنَْفَعٌة بِوَْجِه ِمْن الْوُُجوهِ ََل  َفَعَل فِْعًَل لَيَْس ِفيِه نِلَْفِسِه ََّله
ْفَعاَِلُ 

َ
ْنتُْم َعلهلْتُْم أ

َ
ًَعِجلٌَة َوََل آِجلٌَة ََكَن ًَعبِثًا َولَْم يَُكْن َُمُْموًدا لََعَ َهَذا َوأ

ي لَيَْس ِفيِه فَِراًرا ِمْن الَْعبَِث فَ  ِ َوَقْعتُْم ِِف الَْعبَِث؛ فَإِنه الَْعبََث ُهَو الِْفْعُل اَّله
ُ َتَعاََل َوََل  ُمْر اَّلله

ْ
َمْصلََحٌة َوََل َمنَْفَعٌة َوََل فَائَِدٌة َتُعوُد لََعَ الَْفاِعِل؛ َولَِهَذا لَْم يَأ
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َحٌد مِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم َوََل أ َحًدا بِاْْلِْحَساِن إََل َغْْيِهِ رَُسوُِلُ َصَّله اَّلله

َ
ْن الُْعَقََلِء أ

ْمُر الَْفاِعِل 
َ
َوَنْفِعِه َوََنِْو َذلَِك إَله لَِما َِلُ ِِف َذلَِك ِمْن الَْمنَْفَعِة َوالَْمْصلََحِة َوإَِله فَأ

وٌر َوََل َمنَْفَعٌة َوََل فَ  ٌة َوََل ُُسُ َرٌح بِوَْجِه ِمْن الْوُُجوهِ ََل بِِفْعِل ََل َيُعوُد إََلِْه ِمنُْه ََّله
 ِِف الَْعاِجِل َوََل ِِف اْْلِجِل ََل يُْستَْحَسُن ِمْن اْْلِمِر.

 

لَِة اتلهْحِسِِّي وَاتلهْقبِيِح الَْعْقِلن ]
َ
 [َمْسأ

لَِة 
َ
لَِة وََغْْيِِهْم َوَمْن َواَفَقُهْم ِِف " َمْسأ ِم نَِزاٌع بنَْيَ الُْمْعََتِ  ِمْن َهَذا اللََْكَ

َ
َونََشأ

لَُة وََغْْيُُهْم َوَمْن َواَفَقُهْم ِمْن اتلهْحِسنِي َواتلهْقِبيِح الَْعْقِِلِّ " فَ  ْثبََت َذلَِك الُْمْعََتِ
َ
أ

ْهِل اْْلَِديِث وََغْْيِِهْم وََحَكْوا 
َ
ْْحََد َوأ

َ
افِِِعِّ َوأ ِِب َحِنيَفَة َوَمالٍِك َوالشه

َ
ْصَحاِب أ

َ
أ

ْشَعِريهُة َوَمْن َوافَ 
َ
ِِب َحِنيَفَة َنْفِسِه َوَنََف َذلَِك اْْل

َ
ْصَحاِب َذلَِك َعْن أ

َ
َقُهْم ِمْن أ

نه اْْلُْسَن َوالُْقبَْح إَذا 
َ
ْْحََد وََغْْيِِهْم َواتهَفَق الَْفِريَقاِن لََعَ أ

َ
افِِِعِّ َوأ َمالٍِك َوالشه

نهُه 
َ
ا بَِكْوِن الِْفْعِل نَافًِعا لِلَْفاِعِل ُمََلئًِما َِلُ َوَكْونِِه َضاراا لِلَْفاِعِل ُمنَافًِرا َِلُ أ َ فَُسِّ

نه يُ 
َ
ِع َوَظنه َمْن َظنه ِمْن َهُؤََلِء أ ْ ْمِكُن َمْعِرَفتُُه بِالَْعْقِل َكَما ُيْعَرُف بِالَّشه

يُع  ِع َخاِرٌج َعْن َهَذا َوَهَذا لَيَْس َكَذلَِك بَْل ََجِ ْ اْْلُْسَن َوالُْقبَْح الَْمْعلُوَم بِالَّشه
ُ َتَعاََل َونَ  وَْجبََها اَّلله

َ
ْفَعاِل الهِِت أ

َ
َدَب إََلَْها ِِهَ نَافَِعٌة ِلَفاِعِليَها َوَمْصلََحٌة لَُهْم. اْْل

ِهْم  ٌة ِلَفاِعِليَها َوَمْفَسَدٌة ِِف َحقِّ ُ َعنَْها ِِهَ َضاره ْفَعاِل الهِِت َنََه اَّلله
َ
يُع اْْل وَََجِ

اِرِع نَافٌِع لِلَْفاِعِل  تُِّب لََعَ َطاَعِة الشه مُّ  َواْْلَْمُد َواثلهَواُب الُْمََّتَ َوَمْصلََحٌة َِلُ َواَّله
تُِّب لََعَ َمْعِصيَِتِه َضارٌّ لِلَْفاِعِل َوَمْفَسَدٌة َِلُ.  َوالِْعَقاُب الُْمََّتَ
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ِ َتَعاََل ََل بَِمْعََن ُحْكٍم َيُعوُد إََلِْه ِمْن  ْفَعاِل اَّلله
َ
ثْبَتَْت اْْلُْسَن ِِف أ

َ
لَُة أ َوالُْمْعََتِ

. َوُمنَازُِعوُهمْ  ْفَعاِِلِ
َ
ْن ََل ُحْسَن َوََل ُقبَْح ِِف الِْفْعِل إَله َما ًَعَد إََل أ

َ
 لَِما اْعتََقُدوا أ

ِ َتَعاََل ُهَو الُْمْمتَِنُع  الَْفاِعِل ِمنُْه ُحْكٌم َنَفْوا َذلَِك َوقَالُوا: الَْقِبيُح ِِف َحقِّ اَّلله
ْفَعاِل َفهُ 

َ
ُر ُمْمِكنًا ِمْن اْْل اتِِه َوُُكُّ َما ُيَقده َو َحَسٌن؛ إْذ ََل فَْرَق بِالنِّْسبَِة إََلِْه َِّلَ

ثْبَتُوا ُحْسنًا َوُقبًْحا ََل َيُعوُد إََل الَْفاِعِل 
َ
وََلَِك أ

ُ
ِعنَْدُهْم بنَْيَ َمْفُعوٍل َوَمْفُعوٍل َوأ

َغْْيَ ِمنُْه ُحْكٌم َيُقوُم بَِذاتِِه إْذ ِعنَْدُهْم ََل َيُقوُم بَِذاتِِه ََل وَْصَف َوََل فِْعَل َوََل 
َخُذوا يَِقيُسوَن َذلَِك لََعَ َما َُيُْسُن ِمْن الَْعبِْد 

َ
َذلَِك َوإِْن ََكنُوا قَْد يَتَنَاقَُضوَن. ُثمه أ

ُموَن َعلَيِْه  ِ ُسبَْحانَُه َما يُوِجبُوَن لََعَ الَْعبِْد َوُُيَرِّ َوَيْقبُُح فََجَعلُوا يُوِجبُوَن لََعَ اَّلله
مُ  وَن َذلَِك الَْعْدَل َواْْلِْكَمَة َمَع قُُصوِر ِمْن ِجنِْس َما ُُيَرِّ وَن لََعَ الَْعبِْد َويَُسمُّ

ًة  ًة َوََل قُْدَرًة تَامه َعْقِلِهْم َعْن َمْعِرفَِة ِحْكَمِتِه وََعْدِِلِ َوََل يُثِْبتُوَن َِلُ َمِشيئًَة ًَعمه
ٍء قَِديًرا َوََل َيُقولُونَ   لَْم  فَََل ََيَْعلُونَُه لََعَ ُُكِّ ََشْ

ْ
ُ ََكَن َوَما لَْم يََشأ " َما َشاَء اَّلله

َه َنْفَسُه  لِْم َما نَزه ٍء َوُيثِْبتُوَن َِلُ ِمْن الظُّ نهُه َخاِلُق ُُكِّ ََشْ
َ
وَن بِأ يَُكْن " َوََل يُِقرُّ

اِْلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَََل ََيَ  اُف ُظلًْما َعنُْه ُسبَْحانَُه فَإِنهُه قَاَل }َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصه
ْن ُيْظلََم َفيُْحَمَل َعلَيِْه ِمْن َسيِّئَاِت َغْْيِهِ َوََل ُيْهَضُم 

َ
ْي ََل ََيَاُف أ

َ
َوََل َهْضًما{ أ

ٍم لِلَْعِبيِد{ َوقَاَل  نَا بَِظَله
َ
يه َوَما أ ُل الَْقْوُل دَلَ ِمْن َحَسنَاتِِه. َوقَاَل َتَعاََل }َما ُيبَده

 ُ ْْحَُد انلهِِبُّ َصَّله اَّلله
َ
ي َرَواُه اْْلَِماُم أ ِ  َعلَيِْه وََسلهَم ِِف َحِديِث اْْلَِطاقَِة اَّله

ِِت يَْومَ الِْقيَاَمِة َفتُنََّْشُ َِلُ تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن  مه
ُ
ِمِذي وََغْْيُُهَما }َُيَاُء بِرَُجِل ِمْن أ ْ َوالَّتِّ

َهْل ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ . َفيَُقوُل: ََل يَا ِسِجَلا ُُكُّ ِسِجلٍّ َمده اْْلَََصِ َفيَُقاُل َِلُ: 
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لََك َحَسنٌَة؟ َفيَُقوُل ََل يَا رَبِّ َفيَُقوُل: بَََّل إنه لَك 
َ
لََك ُعْذٌر أ

َ
رَبِّ َفيَُقاُل َِلُ: أ

 
َ
ْن ِعنَْدنَا َحَسنًَة َوإِنهُه ََل ُظلَْم َعلَيْك اَْلَْوَم قَاَل َفتُْخَرُج َِلُ بَِطاقٌَة ِفيَها أ

َ
ْشَهُد أ

ُت  ِجَله ٍة َفَطاَشْت السِّ ُت ِِف ِكفه ِجَله ٍة َوالسِّ ُ َفتُوَضُع اْْلَِطاقَُة ِِف ِكفه ََل إَِلَ إَله اَّلله
نهُه ََل ُيْظلَُم بَْل ُيثَاُب 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ ْخََبَ انلهِِبُّ َصَّله اَّلله

َ
َوَثُقلَْت اْْلَِطاقَُة{ . َفَقْد أ

ا يََرُه{ لََعَ َما  ٍة َخْْيً ََت بِِه ِمْن اتلهوِْحيِد َكَما قَاَل َتَعاََل }َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذره
َ
أ

ا يََرُه{ .  ٍة َُشا  }َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذره

ْنُفَسُهْم " عدَلة " َيُقولُوَن: َمْن َفَعَل َكِبَْيةً وَ 
َ
ْوَن أ يَن يَُسمه ِ اِحَدًة وََُجُْهوُر َهُؤََلِء اَّله

ُ َورَُسوُِلُ ُظلًْما  اهُ اَّلله ي َسمه ِ َ ِِف نَاِر َجَهنهَم. َفَهَذا اَّله يَع َحَسنَاتِِه وَُخِّلِّ ْحبََطْت ََجِ
َ
أ

وَن ََتِْصيَصُه َمْن يََشاُء  لِْم َويَُسمُّ يَهُه َعْن الظُّ َ بِِه َمَع َدْعَواُهْم تَْْنِ يَِصُفوَن اَّلله
ُم بِرَْْحَِتِه َوفَْضِلِه وَخَ  لِْقِه َما َخلََقُه لَِما َِلُ ِفيِه ِمْن اْْلِْكَمِة اْْلَاِلَغِة ُظلًْما. َواللََْكَ

ُصوِل 
ُ
ُموِر َمبُْسوٌط ِِف َغْْيِ َهَذا الَْموِْضِع َولَِكْن َنبهْهنَا لََعَ ََمَاِمِع أ

ُ
ِِف َهِذهِ اْْل

لَُة َومَ  يَعِة يُوِجبُوَن لََعَ انلهاِس ِِف َهَذا الَْمَقاِم. َوَهُؤََلِء الُْمْعََتِ ْن َواَفَقُهْم ِمْن الشِّ
ْصلَُح َِلُ ِِف ِديِنِه 

َ
ْن َيْفَعَل بُِكلِّ َعبٍْد َما ُهَو اْْل

َ
ِ ُسبَْحانَُه أ َوَتَناَزُعوا ِِف اَّلله

ْصلَِح ِِف ُدْنَياهُ 
َ
ْن َيْفَعَل َمَع ََمْلُوٍق ِمنْ  وُُجوِب اْْل

َ
نهُه ََل َيْقِدُر أ

َ
 َوَمْذَهِبِهْم أ

ْن َيْهِدَي َضاَلا َوََل يُِضلُّ ُمْهتَِديًا. 
َ
ينِيهِة َغْْيَ َما َفَعَل َوََل َيْقِدُر أ الَْمْصلََحِة ادلِّ

ْهِل اْْلَِديِث 
َ
يَن َيُقولُوَن بِاتلهْعِليِل ِمْن الُْفَقَهاِء َوأ ِ َوائِِف اَّله ا َسائُِر الطه مه

َ
َوأ

ِم َكلكَ  ْهِل اللََْكَ
َ
وِفيهِة َوأ يًْضا فَََل يَُوافُِقوَنُهْم َوالصُّ

َ
اِميَة وََغْْيِِهْم واملتفلسفة أ ره

لََعَ َهَذا؛ بَْل َيُقولُوَن إنهُه َيْفَعُل َما َيْفَعُل ُسبَْحانَُه ِْلِْكَمِة َيْعلَُمَها ُسبَْحانَُه 



 أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 16

 

ْو َبْعُض الِْعبَاِد ِمْن ِحْكَمِتِه َما ُيطْ 
َ
ِلُعُهْم َعلَيِْه َوقَْد ََل َوَتَعاََل َوقَْد َيْعلَُم الِْعبَاُد أ

 َيْعلَُموَن َذلَِك. 

 

ةٍ  ٍة َورمَْحٍَة ََعمه ُة الهِِت َيْفَعلَُها تَُكوُن ِِلِْكَمِة ََعمه ُموُر الَْعامه
ُ
  َواْْل

رَْسلْنَاَك إَله 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم فَإِنهُه َكَما قَاَل َتَعاََل }َوَما أ ٍد َصَّله اَّلله َكإِرَْساِل ُُمَمه

ْعَظُم 
َ
ْعَظِم انلِّْعَمِة لََعَ اِْلَلِْق َوِفيِه أ

َ
رَْْحًَة لِلَْعالَِمنَي{ فَإِنه إرَْساَِلُ ََكَن ِمْن أ

ُ لََعَ الُْمْؤِمِننَي  ِحْكَمٍة لِلَْخاِلِق َورَْْحٍَة ِمنُْه ِلِعبَاِدهِ َكَما قَاَل َتَعاََل }لََقْد َمنه اَّلله
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب  إذْ َبَعَث ِفيِهْم رَُسوًَل ِمنْ  ْنُفِسِهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َوُيَزكِّ

َ
أ

 ُ َهُؤََلِء َمنه اَّلله
َ
َواْْلِْكَمَة{ َوقَاَل َتَعاََل }َوَكَذلَِك َفتَنها َبْعَضُهْم بِبَْعٍض َِلَُقولُوا أ

ْعلََم بِالشه 
َ
ُ بِأ لَيَْس اَّلله

َ
ٌد إَله رَُسوٌل قَْد َعلَيِْهْم ِمْن بَيِْننَا أ اِكِريَن{ َوقَاَل }َوَما ُُمَمه

ْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقِلْب 
َ
ْو قُِتَل اْنَقلَبْتُْم لََعَ أ

َ
فَإِْن َماَت أ

َ
َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الرُُّسُل أ

اِكِريَن{ َوقَاَل تَ  ُ الشه َ َشيْئًا وََسيَْجِزي اَّلله لَْم تََر لََعَ َعِقبَيِْه فَلَْن يََُّضه اَّلله
َ
َعاََل }أ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم  ٌد. َصَّله اَّلله ِ ُكْفًرا{ قَالُوا ُهَو ُُمَمه لُوا نِْعَمَة اَّلله يَن بَده ِ  إََل اَّله

بُوهُ ِمْن  ِيَن َكذه َر بِرَِساتَلِِه َطائَِفٌة ِمْن انلهاِس ََكََّله فَإَِذا قَاَل قَائٌِل: َفَقْد تَََضه
 
َ
 ْهِل الِْكَتاِب ََكَن َعْن َهَذا َجَوابَاِن:الُْمَّْشِكَِِّي وَأ

 

َحُدُهَما
َ
  أ
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ي ََكنُوا َيْفَعلُونَُه لَْوََل  ِ ُهْم اَّله ْضَعَف َُشه
َ
نهُه َنَفَعُهْم ِِبََسِب اْْلِْمََكِن فَإِنهُه أ

َ
أ

ْزَيِة الرَِّسالَُة بِإِْظَهاِر اْْلَُجِج َواْْليَاِت الهِِت َزلَْزلَْت َما ِِف قُلُوبِِهْم َوبِ  َهاِد َواْْلِ اْْلِ
ْن َيُطوَل 

َ
ُهْم َوَمْن َقتَلَُه ِمنُْهْم َماَت َقبَْل أ ُْهْم َحَّته قَله َُشُّ َذتله

َ
َخاَفتُْهْم َوأ

َ
الهِِت أ

هِ َوالرُُّسُل  َصلََواُت  -ُعُمُرُه ِِف الُْكْفِر َفيَْعُظَم ُكْفُرُه فَََكَن َذلَِك َتْقِليًَل لََِّشِّ
ِ َعلَيْهِ  يِلَها بُِعثُوا بِتَْحِصيِل الَْمَصاِلِح َوتَْكِميِلَها َوَتْعِطيِل الَْمَفاِسِد َوَتْقلِ  -ْم اَّلله

 ِِبََسِب اْْلِْمََكِن. 

 

ََواُب اثلهاِن   َواْلْ

ي  ِ ْمٌر َمْغُموٌر ِِف َجنِْب َما َحَصَل ِمْن انلهْفِع ََكلَْمَطِر اَّله
َ
ِر أ َ نه َما َحَصَل ِمْن الَّضه

َ
أ

ْو اْحتَبََس بِِه َبْعُض الُْمَسافِِريَن َعمه َنفْ 
َ
ُعُه إَذا َخرَِب بِِه َبْعُض اْْلُيُوِت أ

ا  ًة ََكَن َخْْيً اِريَن َوََنْوِِهْم َوَما ََكَن َنْفُعُه َوَمْصلََحتُُه ًَعمه َوالُْمْكتَِسِبنَي ََكلَْقصه
َر بِِه َبْعُض ا َجاَب بِِه َمْقُصوًدا َورَْْحًَة َُمْبُوَبًة َوإِْن تَََّضه

َ
نلهاِس. َوَهَذا اْْلََواُب أ

ِم َوالِْفْقِه وََغْْيِِهْم ِمْن اْْلَنَِفيهِة َواْْلَنْبَِليهِة  ْهُل اللََْكَ
َ
َطَوائُِف ِمْن الُْمْسِلِمنَي َوأ

وِفيهِة َوُهَو َجَواُب َكِثٍْي ِمْن الُْمتََفلِْسَفِة. َوقَ  اِميَة َوالصُّ اَل وََغْْيِِهْم َوِمْن الَكره
 ُ ِر فَََل بُده ِفيِه ِمْن ِحْكَمٍة قَاَل اَّلله َ يُع َما ُُيِْدثُُه ِِف الْوُُجوِد ِمْن الَّضه َهُؤََلِء: ََجِ
ٍء َخلََقُه{  ْحَسَن ُُكه ََشْ

َ
ي أ ِ ٍء{ َوقَاَل }اَّله ْتَقَن ُُكه ََشْ

َ
ي أ ِ ِ اَّله َتَعاََل }ُصنَْع اَّلله

ي َُيُْصُل بِِه ِحكْ  ِ ُر اَّله َ ا َوالَّضه ا ُمْطلًَقا َوإِْن ََكَن َُشا َمٌة َمْطلُوَبٌة ََل يَُكوُن َُشا
ِم رَُسوِِلِ َصَّله  ِ َتَعاََل َولََكَ ِم اَّلله َر بِِه؛ َولَِهَذا ََل يَِِجُء ِِف لََكَ بِالنِّْسبَِة إََل َمْن تَََّضه
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؛ بَْل  ِ ِّ وَْحَدُه إََل اَّلله ُ َعلَيِْه وََسلهَم إَضافَُة الَّشه َحِد اَّلله
َ
ُّ إَله لََعَ أ  ََل يُْذَكُر الَّشه

ْن يَْدُخَل ِِف ُعُموِم الَْمْخلُوقَاِت فَإِنهُه إَذا َدَخَل ِِف الُْعُموِم 
َ
ا أ وُُجوهٍ " ثَََلثٍَة " إمه

َن َما اْشتََمَل َعلَيِْه ِمْن ِحْكَمٍة  فَاَد ُعُموَم الُْقْدَرِة َوالَْمِشيئَِة َواِْلَلِْق َوتََضمه
َ
أ
ْن ُُيَْذَف فَاِعلُُه. تَ 

َ
ا أ بَِب الَْفاِعِل َوإِمه ْن يَُضاَف إََل السه

َ
ا أ تََعلهُق بِالُْعُموِم َوإِمه

ْسَماُء 
َ
ٍء{ َوََنُْو َذلَِك َوِمْن َهَذا اْْلَاِب أ ُ َخاِلُق ُُكِّ ََشْ ُل َكَقْوِِلِ َتَعاََل }اَّلله وه

َ
فَاْْل

 ْ نَُة ََكلُْمْعِطي ال ِ الُْمْقََّتِ افِِع فَََل اَّلله ارِّ انلهافِِع الُْمِعزِّ الُْمِذلِّ اِْلَافِِض الره َمانِِع َوالضه
اَنُهَما يَُدلُّ لََعَ  نه اقَِّْتَ

َ
ارُّ َعْن قَِريِنِه؛ ِْل ُيْفَرُد اَِلْسُم الَْمانُِع َعْن قَِريِنِه َوََل الضه

َوَمْصلََحٍة َفُهَو ِمْن فَْضِلِه َتَعاََل َوَما  الُْعُموِم َوُُكُّ َما ِِف الْوُُجوِد ِمْن رَْْحٍَة َوَنْفعٍ 
ِِف الْوُُجوِد ِمْن َغْْيِ َذلَِك َفُهَو ِمْن َعْدِِلِ فَُُكُّ نِْعَمٍة ِمنُْه فَْضٌل َوُُكُّ نِْقَمٍة ِمنُْه 

نهُه قَاَل:
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ ِحيَحنْيِ َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله ِ  َعْدٌل َكَما ِِف الصه }يَِمنُي اَّلله

ْنَفَق ُمنُْذ َخلََق 
َ
ْيتُْم َما أ

َ
َرأ

َ
اُء اللهيَْل َوانلهَهاَر أ ى ََل يَِغيُضَها َنَفَقٌة َسحه

َ
َمْْل

ْخَرى الِْقْسُط ََيِْفُض 
ُ
رَْض؟ فَإِنهُه لَْم يَِغْض َما ِِف يَِميِنِه َوبِيَِدهِ اْْل

َ
َمَواِت َواْْل السه

نه 
َ
ْخََبَ أ

َ
ْخَرى ِفيَها َوَيْرَفُع{ فَأ

ُ
 يََدُه اَْلُْمََن ِفيَها اْْلِْحَساُن إََل اِْلَلِْق َوَيَدُه اْْل

ي بِِه ََيِْفُض َوَيْرَفُع فََخْفُضُه َوَرْفُعُه ِمْن َعْدِِلِ َوإِْحَسانِِه  ِ الَْعْدُل َوالِْمزَياُن اَّله
ا َحْذُف الَْفاِعِل فَِمثُْل قَ  مه

َ
َُشٌّ إََل َخلِْقِه ِمْن فَْضِلِه. َوأ

َ
نها ََل نَْدرِي أ

َ
نِّ }َوأ ْوِل اْْلِ

َراَد بِِهْم َربُُّهْم رََشًدا{ وقَْوِل َتَعاََل ِِف ُسوَرِة الَْفاَِتَِة 
َ
ْم أ

َ
رِْض أ

َ
ِريَد بَِمْن ِِف اْْل

ُ
أ

الِّنَي{ َوََنِْو ذَ  ْنَعْمَت َعلَيِْهْم َغْْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوََل الضه
َ
يَن أ ِ اَط اَّله لَِك. }َِصَ

ِعيبََها{ َمَع 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
بَِب َكَقْوِِلِ }ِمْن َُشِّ َما َخلََق{ َوقَْوِِلِ }فَأ َوإَِضاَفتُُه إََل السه

ُهَما َويَْستَْخرَِجا َكْْنَُهَما{ وقَْوِل َتَعاََل }َما  ُشده
َ
ْن َيبْلَُغا أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
قَْوِِلِ }فَأ
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 ِ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله
َ
َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنْفِسَك{ َوقَْوُِلُ }َربهنَا أ

َ
 َوَما أ

َصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُلْتُْم 
َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَمه

َ
ْنُفَسنَا{ وقَْوِل َتَعاََل }أ

َ
َظلَْمنَا أ

ْمثَاُل َذلَِك.
َ
ْنُفِسُكْم{ َوأ

َ
َّنه َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أ

َ
 أ

ه  ُن الَّشه ُْسََن اْسٌم َيَتَضمه ِ اِلْ ْسَماءِ اَّلله
َ
ُّ ِِف  َولَِهَذا لَيَْس ِمْن أ َوإِنهَما يُْذَكُر الَّشه

نه َعَذاِِب ُهَو الَْعَذاُب 
َ
نَا الَْغُفوُر الرهِحيُم{ }َوأ

َ
ِنِّ أ

َ
َمْفُعوََلتِِه َكَقْوِِلِ }َنبِّئْ ِعبَاِدي أ

َِلُم{ َوقَْوُِلُ }إنه 
َ
نه اْْل

َ
يُع الِْعَقاِب َوإِنهُه لََغُفوٌر رَِحيٌم{ َوقَْوُِلُ }اْعلَُموا أ َربهَك لَََسِ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ َوقَْوُِلُ }إنه َبْطَش َربَِّك لََشِديٌد{ }إنهُه  نه اَّلله
َ
َ َشِديُد الِْعَقاِب َوأ اَّلله

نهُه ُهَو ُيبِْدُئ َوُيِعيُد{ }وَُهَو الَْغُفوُر الْوَُدوُد{ َفبَ 
َ
نه َبْطَشُه َشِديٌد َوأ

َ
َ ُسبَْحانَُه أ نيه

 ُهَو الَْغُفوُر الْوَُدوُد.

ُ َعلَْيِه  ُْسََن اثلهابَِتِة َعْن انلهِِبن َصَّله اَّلله ِ اِلْ ْسَماءِ اَّلله
َ
َواْسُم " الُْمْنَتِقِم " لَيَْس ِمْن أ

َقْوِِلِ َتَعاََل }إنها ِمَن الُْمْجِرِمنَي ُمنْتَِقُموَن{ َوإِنهَما َجاَء ِِف الُْقْرآِن ُمَقيهًدا كَ  وََسلهمَ 
َ َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم{   َوقَْوِِلِ }إنه اَّلله

 

ُْسََن  ْسَماءِ اِلْ
َ
ِي ِِف َعَدِد اْْل َِديُث اَّله   َواِلْ

اُب الُْمنْتَ  ي يُْذَكُر ِفيِه الُْمنْتَِقُم فَُذِكَر ِِف ِسيَاقِِه }الََْبُّ اتلهوه ِ ِقُم الَْعُفوُّ الرهُءوُف{ اَّله
ُ َعلَيِْه وََسلهَم بَْل  ِم انلهِِبِّ َصَّله اَّلله ْهِل الَْمْعِرفَِة بِاْْلَِديِث ِمْن لََكَ

َ
لَيَْس ُهَو ِعنَْد أ

ْو َعْن َبْعِض ُشيُوِخِه؛ 
َ
َهَذا َذَكَرُه الَْوَِلُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َسِعيِد بِْن َعبِْد الَْعِزيِز أ

ِمِذيُّ َرَواُه َعْن َطِريِق َولَِهذَ  ْ ْهِل الُْكتُِب الَْمْشُهوَرِة إَله الَّتِّ
َ
َحٌد ِمْن أ

َ
ا لَْم يَْروِهِ أ
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 ُ ْسَماِء َوَِف تَْرتِيِبَها: ُيبنَيِّ
َ
الَْوَِلِد بِْن ُمْسِلٍم بِِسيَاِق َوَرَواُه َغْْيُُه بِاْخِتََلِف ِِف اْْل

ِم انلهِِبِّ َص  نهُه لَيَْس ِمْن لََكَ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم. وََسائُِر َمْن َرَوى َهَذا اْْلَِديَث أ َّله اَّلله

ْسَماِء؛ 
َ
ْعيَاَن اْْل

َ
نَاِد لَْم يَْذُكُروا أ ِِب الزِّ

َ
ْعَرِج ُثمه َعْن أ

َ
ِِب ُهَريَْرَة ُثمه َعْن اْْل

َ
َعْن أ

 ِ ُ َعلَيِْه وََسلهَم }إنه َّلِله تِْسَعًة َوتِْسِعنَي اْسًما ِمائٌَة إَله بَْل َذَكُروا قَْوَِلُ َصَّله اَّلله
ِحيِح ََكْْلَُخارِيِّ  ْهُل الصه

َ
ْخرََجُه أ

َ
ْحَصاَها َدَخَل اْْلَنهَة{ َوَهَكَذا أ

َ
َواِحًدا َمْن أ

ْخَرى ِمْن َحِديِث 
ُ
ْسَماِء ِمْن َطِريٍق أ

َ
َوُمْسِلٍم وََغْْيِِهَما َولَِكْن ُروَِي َعَدُد اْْل

ِد بِْن ِسْيِ  ْهُل ُُمَمه
َ
ِِب ُهَريَْرَة َوَرَواُه اْبُن َماَجه َوإِْسنَاُدُه َضِعيٌف َيْعلَُم أ

َ
ين َعْن أ

ْسَماِء 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم َولَيَْس ِِف َعَدِد اْْل ِم انلهِِبِّ َصَّله اَّلله نهُه لَيَْس ِمْن لََكَ

َ
اْْلَِديِث أ

ُ َعلَيِْه وَ  ُهَما َمْروِيٌّ ِمْن اْْلُْسََن َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله َسلهَم إَله َهَذاِن اْْلَِديثَاِن لَِكَ
ِِب ُهَريَْرَة َوَهَذا َمبُْسوٌط ِِف َموِْضِعِه. 

َ
 َطِريِق أ

 

لَةِ 
َ
ُصوٍل َتْنَفُع ِِف َمْعرِفَِة َهِذهِ الَْمْسأ

ُ
فَإِنه ُنُفوَس بَِِن  َوالَْمْقُصوُد ُهَنا اتلهنْبِيُه لََعَ أ

ْمٌر َعِظيٌم. َوإَِذا َعِلَم الَْعبُْد ِمْن َحيُْث آَدَم ََل يََزاُل َُيُ 
َ
لَِة أ

َ
وُك ِفيَها ِمْن َهِذهِ الَْمْسأ

َمَر بِِه ِحْكَمًة َعِظيَمًة َكَفاُه َهَذا ُثمه ُُكهَما ازَْداَد 
َ
ِ ِفيَما َخلََقُه َوَما أ نه َّلِله

َ
اْْلُْملَُة أ

ُ َِلُ تَْصِديَق ِعلًْما َوإِيَمانًا َظَهَر َِلُ ِمْن ِحْكَمِة ا ِ َورَْْحَِتِه َما ُيبِْهُر َعْقلَُه َوُيبنَيِّ َّلله
ْنُفِسِهْم َحَّته 

َ
يِهْم آيَاتِنَا ِِف اْْلفَاِق َوَِف أ ُ بِِه ِِف ِكتَابِِه َحيُْث قَاَل }َسُُنِ ْخََبَ اَّلله

َ
َما أ

ُ َعلَيِْه  { فَإِنهُه َصَّله اَّلله نهُه اْْلَقُّ
َ
َ لَُهْم أ ُ يَتَبَنيه ِحيِح }اَّلله وََسلهَم قَاَل ِِف اْْلَِديِث الصه

َ َخلََق  نهُه قَاَل: }إنه اَّلله
َ
ِحيَحنْيِ َعنُْه أ َها{ َوَِف الصه ِة بَِودَلِ رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن الَْوادِلَ

َ
أ
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نَْزَل ِمنَْها رَْْحًَة َواِحَدًة فَِبَها
َ
يَََّتَاَحُم اِْلَلُْق َحَّته  الرهْْحََة يَْوَم َخلََقَها ِمائََة رَْْحٍَة أ

َها ِمْن تِلَْك الرهْْحَِة َواْحتَبََس ِعنَْدُه تِْسًعا  َفُع َحافَِرَها َعْن َودَلِ ابهَة لَََّتْ إنه ادله
ْو 

َ
َوتِْسِعنَي رَْْحًَة فَإَِذا ََكَن يَْوُم الِْقيَاَمِة ََجََع َهِذهِ إََل تِلَْك فَرَِحَم بَِها ِعبَاَدُه{ أ

ُ َعلَيِْه وََسلهَم. ُثمه َهُؤََلِء اْْلُْمُهوُر ِمْن الُْمْسِلِمنَي َكَما قَ  ِ َصَّله اَّلله اَل رَُسوُل اَّلله
يَن يُثِْبتُوَن  ِ لَِف َوالُْعلََماِء اَّله ْرَبَعِة وََغْْيِِهْم ِمْن السه

َ
ِة الَْمَذاِهِب اْْل ئِمه

َ
وََغْْيِِهْم َكأ

يَن لَْم يُثِْبتُوا إَله إَراَدًة كَ  -ِحْكَمتَُه فَََل َينُْفوَنَها  ِ ْشَعِريهُة َوََنُْوُهْم اَّله
َ
َما َنَفاَها اْْل

يَع الَْمْخلُوقَاِت  بََِل ِحْكَمٍة َوَمِشيئًَة بََِل رَْْحٍَة َوََل َُمَبهٍة َوََل رًَِض وََجَعلُوا ََجِ
َراَدِة  قُوَن بنَْيَ اْْلِ َوالَْمَحبهِة َوالرََِّض بَْل َما َوَقَع ِمْن بِالنِّْسبَِة إََلِْه َسَواًء ََل ُيَفرِّ

بُُّه َوَيرَْضاُه َكَما يُِريُدُه َوإَِذا قَالُوا ََل  الُْكْفِر َوالُْفُسوِق َوالِْعْصيَاِن قَالُوا: إنهُه ُُيِ
بُُّه َوََل يَرَْضاُه ِدينًا قَالُوا إنهُه ََل يُِريُدُه ِدينًا َوَما لَْم َيَقْع ِمْن اْْلِ  يَماِن َواتلهْقَوى ُُيِ

بُُّه َوََل يَرَْضاهُ ِعنَْدُهْم َكَما ََل يُِريُدُه. َوقَْد قَاَل َتَعاََل }إذْ يُبَيِّتُوَن َما ََل  فَإِنهُه ََل ُُيِ
نهُه قََدُرُه َوقََضاُه 

َ
نهُه ََل يَرَْضاُه َمَع أ

َ
ْخََبَ أ

َ
ََل يَُوافُِقوَن  -يَْرََض ِمَن الَْقْوِل{ فَأ

ِ َتَعاََل َوُعُموِم َخلِْقِه َوَمِشيئَِتِه َوقُْدَرتِِه َوََل الُْمْعََتِ  لََة لََعَ إنَْكاِر قُْدَرِة اَّلله
ُم َكَما َفَعَل َهُؤََلِء َوََل يَْسلُبُونَُه َما وََصَف بِِه  يَُشبُِّهونَُه ِِبَلِْقِه ِفيَما يُوِجُب َوُُيَرِّ

ْفَعاِِلِ بَْل 
َ
ْفَعاِل َنْفَسُه ِمْن ِصَفاتِِه َوأ

َ
َفاِت َواْْل ثْبَتَُه نِلَْفِسِه ِمْن الصِّ

َ
ثْبَتُوا َِلُ َما أ

َ
أ

َ َخاِلُق ُُكِّ  ْفَعاِل َوقَالُوا إنه اَّلله
َ
َفاِت َواْْل َه َعنُْه َنْفَسُه ِمْن الصِّ ا نَزه َونَزهُهوُه َعمه

 لَْم يَُكْن َوهُ 
ْ
ٍء َوَمِليُكُه َوَما َشاَء ََكَن َوَما لَْم يََشأ ٍء قَِديٌر َوُهَو ََشْ َو لََعَ ُُكِّ ََشْ

ِلنَي ِمْن  وه
َ
ابِِقنَي اْْل ُُيِبُّ الُْمْحِسِننَي َوالُْمتهِقنَي َوالُْمْقِسِطنَي َوَيْرََض َعْن السه

يَن اتهبَُعوُهْم بِإِْحَساِن َوََل ُُيِبُّ الَْفَساَد َوََل يَْرََض  ِ نَْصاِر َواََّله
َ
الُْمَهاِجِريَن َواْْل
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نهُه ِلِعبَ 
َ
. َوقَالُوا: َمَع أ ِ َورَُسوِِلِ ْمِر اَّلله

َ
اِدهِ الُْكْفَر َوََل يَْرََض بِالَْقْوِل الُْمَخاِلِف ِْل

ْفَعالَِها َكَما 
َ
ْعيَانَِها َوأ

َ
َق بنَْيَ الَْمْخلُوقَاِت أ ٍء َوَربُُّه َوَمِليُكُه َفَقْد فَره َخاِلُق ُُكِّ ََشْ

 ْ َفنَْجَعُل ال
َ
يَن قَاَل َتَعاََل: }أ ِ ْم َحِسَب اَّله

َ
ُمْسِلِمنَي ََكلُْمْجِرِمنَي{ َوَكَما قَاَل: }أ

اِْلَاِت َسَواًء َُمْيَاُهْم  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصه ِ ْن ََنَْعلَُهْم ََكَّله
َ
يِّئَاِت أ اْجََّتَُحوا السه

ينَ  ِ ْم ََنَْعُل اَّله
َ
 آَمنُوا وََعِملُوا َوَمَماُتُهْم َساَء َما َُيُْكُموَن{ َوقَاَل َتَعاََل: }أ

اِر{ . َوقَاَل َتَعاََل:  ْم ََنَْعُل الُْمتهِقنَي ََكلُْفجه
َ
رِْض أ

َ
اِْلَاِت ََكلُْمْفِسِديَن ِِف اْْل الصه

لُّ َوََل  لَُماُت َوََل انلُّوُر{ }َوََل الظِّ ْعََم َواْْلَِصُْي{ }َوََل الظُّ
َ
}َوَما يَْستَوِي اْْل

ُ الَْفْرَق بنَْيَ اْْلَُروُر{ }َوَما يَْستَوِ  ا ُيبنَيِّ ْمثَاُل َذلَِك ِممه
َ
ْمَواُت{ َوأ

َ
ْحيَاُء َوََل اْْل

َ
ي اْْل

ِي  الَْمْخلُوقَاِت َوانِْقَساَم اِْلَلِْق إََل َشِِقٍّ وََسِعيٍد َكَما قَاَل َتَعاََل: }ُهَو اَّله
فَِريًقا َهَدى َوفَِريًقا َخلََقُكْم فَِمنُْكْم ََكفٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمٌن{ َوقَاَل َتَعاََل: }

َعده 
َ
الِِمنَي أ ََللَُة{ َوقَاَل َتَعاََل: }يُْدِخُل َمْن يََشاُء ِِف رَْْحَِتِه َوالظه َحقه َعلَيِْهُم الضه

ا  مه
َ
قُوَن{ }فَأ اَعُة يَْوَمئٍِذ َيتََفره َِلًما{ َوقَاَل َتَعاََل: }َوَيْوَم َتُقوُم السه

َ
لَُهْم َعَذابًا أ

ينَ  ِ يَن َكَفُروا  اَّله ِ ا اَّله مه
َ
اِْلَاِت َفُهْم ِِف َروَْضٍة ُُيََْبُوَن{ }َوأ آَمنُوا وََعِملُوا الصه

وَن{ َوَنَظائُِر َهَذا ِِف  وََلَِك ِِف الَْعَذاِب ُُمََّْضُ
ُ
بُوا بِآيَاتِنَا َوِلَقاِء اْْلِخَرِة فَأ َوَكذه

نه 
َ
ْن ُيْعلََم أ

َ
ِم  الُْقْرآِن َكِثَْيٌة. َوَينْبَِِغ أ ْهِل اللََْكَ

َ
َهَذا الَْمَقاَم َزله ِفيِه َطَوائُِف ِمْن أ

لَِة َوََنْوِِهْم ِمْن الَْقَدِريهِة  َواتلهَصوُِّف وََصاُروا ِفيِه إََل َما ُهَو َُشٌّ ِمْن قَْوِل الُْمْعََتِ
ْمَر َوانلهْْهَ َوالْوَْعَد َوالَْوِعيَد َوَط 

َ
ُموَن اْْل ِ َورَُسوِِلِ فَإِنه َهُؤََلِء ُيَعظِّ اَعَة اَّلله

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعْن الُْمنَْكِر لَِكْن َضلُّوا ِِف الَْقَدِر َواْعتََقُدوا 
ْ
َوَيأ

ٍء لَِزَم ِمْن  ًة َوقُْدَرًة َشاِملًَة وََخلًْقا ُمتَنَاِوًَل ِلُُكِّ ََشْ ثْبَتُوا َمِشيئًَة ًَعمه
َ
ُهْم إَذا أ نه

َ
أ
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ْدُح ِِف َعْدِل الرهبِّ وَِحْكَمِتِه وََغِلُطوا ِِف َذلَِك. َفَقابََل َهُؤََلِء قَْوٌم ِمْن َذلَِك الْقَ 
َ رَبُّ ُُكِّ  نه اَّلله

َ
ثْبَتُوا الَْقَدَر َوآَمنُوا بِأ

َ
ِم َواتلهَصوُِّف فَأ ْهِل اللََْكَ

َ
الُْعلََماِء َوالِْعبَاِد َوأ

نهُه َما َشاَء َكَ 
َ
ٍء َوَمِليُكُه َوأ ٍء َوَربُُّه ََشْ نهُه َخاِلُق ُُكِّ ََشْ

َ
 لَْم يَُكْن َوأ

ْ
َن َوَما لَْم يََشأ

ْمِر َوانلهْْهِ َوالْوَْعِد 
َ
وا ِِف اْْل ُ َوَمِليُكُه َوَهَذا َحَسٌن وََصَواٌب؛ لَِكنهُهْم قََصه

ْْلَاِد فََصاُروا مِ  فَْرُطوا َحَّته َخَرَج ُغََلُتُهْم إََل اْْلِ
َ
ْن ِجنِْس َوالَْوِعيِد َوأ

ٍء{  ْمنَا ِمْن ََشْ ْكنَا َوََل آبَاُؤنَا َوََل َحره ُْشَ
َ
ُ َما أ يَن قَالُوا }لَْو َشاَء اَّلله ِ ِكنَي اَّله الُْمَّْشِ

ثْبَتُوا فَاِعًَل لَِما 
َ
وََلَِك الَْقَدِريهُة َوإِْن ََكنُوا يُْشِبُهوَن الَْمُجوَس ِمْن َحيُْث إنهُهْم أ

ُ
فَأ

ا يَن قَالُوا: }لَْو َشاَء  اْعتََقُدوُه َُشا ِ ِكنَي اَّله ِ ُسبَْحانَُه َفَهُؤََلِء َشاَبُهوا الُْمَّْشِ َغْْيَ اَّلله
ُكوَن َُشٌّ ِمْن الَْمُجوِس  ٍء{ فَالُْمَّْشِ ْمنَا ِمْن ََشْ ْكنَا َوََل آبَاُؤنَا َوََل َحره ُْشَ

َ
ُ َما أ اَّلله

ْزَيِة بِاتِّفَ  وَن بِاْْلِ اِق الُْمْسِلِمنَي َوقَْد َذَهَب َبْعُض الُْعلََماِء إََل فَإِنه الَْمُجوَس يُِقرُّ
ُة لََعَ ََتِْريِم نَِكاِح  مه

ُ
ُكوَن فَاتهَفَقْت اْْل ا الُْمَّْشِ مه

َ
ِحلِّ نَِسائِِهْم َوَطَعاِمِهْم َوأ

ْْحََد ِِف الَْمْشُهوِر َعنُْه وََغْْيِ 
َ
افِِِعِّ َوأ ُهْم ََل نَِسائِِهْم َوَطَعاِمِهْم َوَمْذَهُب الشه نه

َ
ِهَما أ

ْزَيِة َوإِْن  وَن بِاْْلِ ِِك الَْعَرِب ََل يُِقرُّ نه ُمَّْشِ
َ
ْزَيِة وََُجُْهوُر الُْعلََماِء لََعَ أ وَن بِاْْلِ يُِقرُّ

َحٍد ِمْن 
َ
ْزَيَة ِمْن أ ُ َعلَيِْه وََسلهَم لَْم َيْقبَْل اْْلِ قَرهْت الَْمُجوُس فَإِنه انلهِِبه َصَّله اَّلله

َ
أ

ِنِّ 
َ
ُ َوأ ْن ََل إَِلَ إَله اَّلله

َ
قَاتَِل انلهاَس َحَّته يَْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرت أ

ُ
ِكنَي؛ بَْل قَاَل }أ الُْمَّْشِ

َها وَِحَساُبُهْم لََعَ  ْمَوالَُهْم إَله ِِبَقِّ
َ
؛ فَإَِذا قَالُوَها َعَصُموا ِمِنِّ ِدَماَءُهْم َوأ ِ رَُسوُل اَّلله

. } ِ َعزه وََجله   اَّلله

ْمِر وَانلهْهِ َفُهَو ََشٌّ 
َ
ْثَبَت الَْقَدَر َواْحَتجه بِِه لََعَ إْبَطاِل اْْل

َ
نه َمْن أ

َ
َوالَْمْقُصوُد ُهَنا أ

ْمَر وَانلهْهَ َولَْم يُثْبِْت الَْقَدرَ 
َ
ْثَبَت اْْل

َ
ْن أ َوَهَذا ُمتهَفٌق َعلَيِْه بنَْيَ الُْمْسِلِمنَي  ِممه
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ْهلِ 
َ
يِع اِْلَلِْق فَإِنه َمْن اْحتَجه بِالَْقَدِر وَُشُهوِد  وََغْْيِِهْم ِمْن أ الِْملَِل بَْل بنَْيَ ََجِ

ُموِر َوالَْمْحُظوِر 
ْ
ْق بنَْيَ الَْمأ ِة ِْلَِميِع الَْمْخلُوقَاِت َولَْم ُيَفرِّ ُبوبِيهِة الَْعامه الرُّ

ْهِل الْمَ 
َ
اَعِة َوأ ْهِل الطه

َ
اِر َوأ َحِد ِمْن الرُُّسِل َوالُْمْؤِمِننَي َوالُْكفه

َ
ْعِصيَِة لَْم يُْؤِمْن بِأ

ِء ِمْن الُْكتُِب َوََكَن ِعنَْدُه آَدَم َوإِبِْليُس َسَواًء َونُوٌح َوقَْوُمُه َسَواًء  َوََل بََِشْ
َة َسَواًء. اُر َمكه لُوَن َوُكفه وه

َ
ابُِقوَن اْْل  َوُموََس َوفِرَْعْوُن َسَواًء َوالسه

اَلُل قَ  ْهِل اتلهَصوُِّف َوالزُّْهِد َواْلِعَباَدةِ َوَهَذا الضه
َ
ََل ِسيهَما إَذا  ْد َكُُثَ ِِف َكثرٍِي ِمْن أ

ِم الُْمثِْبِتنَي لِلَْقَدِر َوالَْمِشيئَِة ِمْن َغْْيِ إْثبَاِت الَْمَحبهِة  ْهِل اللََْكَ
َ
قََرنُوا بِِه تَوِْحيَد أ

يَن يَ  ِ َخِط اَّله ُبوبِيهِة. َو َواْْلُْغِض َوالرََِّض َوالسه ُقولُوَن: " اتلهوِْحيُد " ُهَو تَوِْحيُد الرُّ
لَِهيهِة َوََل  اِع َوََل َيْعِرفُوَن تَوِْحيَد اْْلِ لَِهيهُة " ِعنَْدُهْم ِِهَ الُْقْدَرُة لََعَ اَِلْخَِّتَ " اْْلِ

نه َُمَرهَد ا
َ
لُوهُ الَْمْعبُوُد َوأ

ْ
َِلَ ُهَو الَْمأ نه اْْلِ

َ
ٍء ََل َيْعلَُموَن أ َ رَبُّ ُُكِّ ََشْ نه اَّلله

َ
ْْلِقَْراِر بِأ

ُ َكَما قَاَل َتَعاََل: }َوَما يُْؤِمُن  ْن ََل إَِلَ إَله اَّلله
َ
يَُكوُن تَوِْحيًدا َحَّته يَْشَهَد أ

َموَ  لُُهْم َمْن َخلََق السه
َ
ُكوَن{ . قَاَل ِعْكِرَمُة: تَْسأ ِ إَله َوُهْم ُمَّْشِ ْكََثُُهْم بِاَّلله

َ
اِت أ

ُعوَن اتلهْحِقيَق َوالَْفنَاَء ِِف  ُ َوُهْم َيْعبُُدوَن َغْْيَُه َوَهُؤََلِء يَده رَْض َفيَُقولُوَن اَّلله
َ
َواْْل

اتلهوِْحيِد َوَيُقولُوَن إنه َهَذا نَِهايَُة الَْمْعِرفَِة َوإِنه الَْعارَِف إَذا َصاَر ِِف َهَذا الَْمَقاِم 
َة والقيومية ََل يَْستَْحِسُن َحَسنًَة  ُبوبِيهَة الَْعامه َوََل يَْستَْقِبُح َسيِّئًَة لُِشُهوِدهِ الرُّ

ُ َوََل َحْوَل  يُوِخ الِْكبَاِر َمْن َشاَء اَّلله اِملََة. َوَهَذا الَْموِْضُع َوَقَع ِفيِه ِمْن الشُّ الشه
. ِ َة إَله بِاَّلَله  َوََل قُوه
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ْصنَاَم  تَوِْحيُد الُْمَّْشِكِِّيَ  َوَهُؤََلءِ ََغيَُة تَوِْحيِدِهْم ُهوَ 
َ
يَن ََكنُوا َيْعبُُدوَن اْْل ِ اَّله

رُْض َوَمْن ِفيَها إْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن{ }َسيَُقولُوَن 
َ
ُ َعنُْهْم: }قُْل لَِمِن اْْل يَن قَاَل اَّلله ِ اَّله

بِْع  َماَواِت السه ُروَن{ }قُْل َمْن رَبُّ السه فَََل تََذكه
َ
ِ قُْل أ َورَبُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم{ َّلِله

ُْي َوََل  ٍء َوُهَو َُيِ فَََل َتتهُقوَن{ }قُْل َمْن بِيَِدهِ َملَُكوُت ُُكِّ ََشْ
َ
ِ قُْل أ }َسيَُقولُوَن َّلِله

َّنه تُْسَحُروَن{ . َوقَاَل َتَعاََل 
َ
ِ قُْل فَأ َُيَاُر َعلَيِْه إْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن{ }َسيَُقولُوَن َّلِله

ْمَس َوالَْقَمَر ََلَُقولُنه }َولَ  َر الشه رَْض وََسخه
َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السه

َ
ِِئْ َسأ

 َ ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َوَيْقِدُر َِلُ إنه اَّلله ُ يَبُْسُط الرِّ َّنه يُْؤفَُكوَن{ }اَّلله
َ
ُ فَأ اَّلله

 
َ
ٍء َعِليٌم{ }َولَِِئْ َسأ رَْض بُِكلِّ ََشْ

َ
ْحيَا بِِه اْْل

َ
َماِء َماًء فَأ َل ِمَن السه تْلَُهْم َمْن نَزه

ْكََثُُهْم ََل َيْعِقلُوَن{ )
َ
ِ بَْل أ ُ قُِل اْْلَْمُد َّلِله ( َوقَاَل ِمْن َبْعِد َمْوتَِها ََلَُقولُنه اَّلله

رَْض ََلَ 
َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السه

َ
ِ َتَعاََل }َولَِِئْ َسأ ُ قُِل اْْلَْمُد َّلِله ُقولُنه اَّلله

 ُ تْلَُهْم َمْن َخلََقُهْم ََلَُقولُنه اَّلله
َ
ْكََثُُهْم ََل َيْعلَُموَن{ . َوقَاَل َتَعاََل: }َولَِِئْ َسأ

َ
بَْل أ

ْن  مه
َ
رِْض أ

َ
َماِء َواْْل َّنه يُْؤفَُكوَن{ َوقَاَل َتَعاََل: }قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السه

َ
َيْمِلُك فَأ

بَْصاَر َوَمْن َُيِْرُج الََْحه ِمَن الَْميِِّت َوَُيِْرُج الَْميَِّت ِمَن الََْحِّ َوَمْن 
َ
ْمَع َواْْل السه

ُ َربُُّكُم اْْلَقُّ  فَََل َتتهُقوَن{ }فََذِلُكُم اَّلله
َ
ُ َفُقْل أ ْمَر فََسيَُقولُوَن اَّلله

َ
يَُدبُِّر اْْل

ْت َُكَِمُة َربَِّك لََعَ َفَماَذا َبْعَد اْْلَقِّ إَله  فُوَن{ }َكَذلَِك َحقه َّنه تَُْصَ
َ
ََلُل فَأ  الضه

 اِْلَلَْق ُثمه 
ُ
ََكئُِكْم َمْن َيبَْدأ ُهْم ََل يُْؤِمنُوَن{ }قُْل َهْل ِمْن ُُشَ نه

َ
يَن فََسُقوا أ ِ اَّله

َّنه تُْؤفَكُ 
َ
 اِْلَلَْق ُثمه يُِعيُدهُ فَأ

ُ
ُ َيبَْدأ ََكئُِكْم َمْن يُِعيُدهُ قُِل اَّلله وَن{ }قُْل َهْل ِمْن ُُشَ

ْن  مه
َ
ْن يُتهبََع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َفَمْن َيْهِدي إََل اْْلَقِّ أ

َ
ُ َيْهِدي لِلَْحقِّ أ َيْهِدي إََل اْْلَقِّ قُِل اَّلله

ْن َخلََق  مه
َ
ْن ُيْهَدى َفَما لَُكْم َكيَْف ََتُْكُموَن{ َوقَاَل َتَعاََل: }أ

َ
ي إَله أ ََل يَِهدِّ
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نْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة ا
َ
َماِء َماًء فَأ نَْزَل لَُكْم ِمَن السه

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل لسه

ْن َجَعَل  مه
َ
ِ بَْل ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُوَن{ }أ إَِِلٌ َمَع اَّلله

َ
ْن تُنِْبتُوا َشَجَرَها أ

َ
َما ََكَن لَُكْم أ

رَْض قََراًرا وََجَعَل ِخََللَهَ 
َ
ْنَهاًرا وََجَعَل لََها َرَواِِسَ وََجَعَل بنَْيَ اْْلَْحَريِْن اْْل

َ
ا أ

يُب الُْمْضَطره إَذا َدًَعُه  ْن َُيِ مه
َ
ْكََثُُهْم ََل َيْعلَُموَن{ }أ

َ
ِ بَْل أ إَِِلٌ َمَع اَّلله

َ
َحاِجًزا أ

ِ قَ  إَِِلٌ َمَع اَّلله
َ
رِْض أ

َ
وَء َوََيَْعلُُكْم ُخلََفاَء اْْل ُروَن{ َوَيْكِشُف السُّ ِليًَل َما تََذكه

ا بنَْيَ يََدْي  َياَح بَُّْشً ْن َيْهِديُكْم ِِف ُظلَُماِت الََْبِّ َواْْلَْحِر َوَمْن يُرِْسُل الرِّ مه
َ
}أ

 اِْلَلَْق ُثمه يُِعيُدُه َوَمْن 
ُ
ْن َيبَْدأ مه

َ
ُكوَن{ }أ ا يَُّْشِ ُ َعمه ِ َتَعاََل اَّلله إَِِلٌ َمَع اَّلله

َ
رَْْحَِتِه أ

ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إْن ُكنْتُْم يَرْ  إَِِلٌ َمَع اَّلله
َ
رِْض أ

َ
َماِء َواْْل ُزقُُكْم ِمَن السه

ينَ َصاِدقنَِي{ . َمَواِت  فَإِنه َهُؤََلءِ الُْمَّْشِكَِِّي ََكنُوا ُمِقرن َ َخاِلُق السه نه اَّلله
َ
بِأ

رِْض وََخاِلُقُهْم َوبِيَِدهِ َملَُكوُت ُُكِّ 
َ
يًْضا فَإِنه َواْْل

َ
يَن بِالَْقَدِر أ ٍء بَْل ََكنُوا ُمِقرِّ ََشْ

الَْعَرَب ََكنُوا يُثِْبتُوَن الَْقَدَر ِِف اْْلَاِهِليهِة وَُهَو َمْعُروٌف َعنُْهْم ِِف انلهْظِم َوانلهَْثِ 
يَك َِلُ بَ  َ وَْحَدُه ََل َُشِ ا لَْم يَُكونُوا َيْعبُُدوَن اَّلله ْل َعبَُدوا َغْْيَُه َوَمَع َهَذا فَلَمه

ا ِمْن اَْلَُهوِد َوانلهَصارَى. َفَمْن ََكَن اَغيَُة تَوِْحيِدهِ َوََتِْقيِقِه ُهَو  ِكنَي َُشا ََكنُوا ُمَّْشِ
يُّ َمَقاٍم 

َ
ِكنَي. َوَهَذا الَْمَقاُم َمَقاٌم َوأ َهَذا اتلهوِْحيَد ََكَن اَغيَُة تَوِْحيِدهِ تَوِْحيَد الُْمَّْشِ

ْهُل َزلهْت ِفي
َ
َل ِفيِه ِديُن الُْمْسِلِمنَي َواتْلَبََس ِفيِه أ ْفَهاٌم َوُبدِّ

َ
قَْداٌم وََضلهْت ِفيِه أ

َ
ِه أ

ُعوَن نَِهايََة اتلهوِْحيِد َواتلهْحِقيِق  ْن يَده ْصنَاِم لََعَ َكِثٍْي ِممه
َ
اتلهوِْحيِد بُِعبهاِد اْْل

ِم. َوَمْعلُوٌم ِعنْدَ  لََة َوالَْمْعِرفَِة َواللََْكَ نه الُْمْعََتِ
َ
ِ َورَُسوِِلِ أ  ُُكِّ َمْن يُْؤِمُن بِاَّلَله

ْن يَُسوِّي  ْمِر َوانلهْْهِ َوالْوَْعِد َوالَْوِعيِد َخْْيٌ ِممه
َ
يَعَة الَْقَدِريهَة الُْمثِْبِتنَي لِْْل َوالشِّ

ْوَِلَاِء بنَْيَ الُْمْؤِمِن َوالََْكفِِر َوالََْبِّ َوالَْفاِجِر َوانلهِِبِّ الصه 
َ
اِدِق َوالُْمتَنَبِِّئ الََْكِذِب َوأ
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ْعَدائِِه َوََيَْعُل َهَذا اَغيََة اتلهْحِقيِق َونَِهايََة اتلهوِْحيِد 
َ
ِ َوأ َوَهُؤََلءِ يَْدُخلُوَن ِِف اَّلله
 "  :ُمَسّمه 

 الَْقَدرِيهةِ 

"  ْ مِّ ِمْن ال َحقُّ بِاَّله
َ
لَُف بَْل ُهْم أ ُهْم السه يَن َذمه ِ بُو اَّله

َ
لَِة َوََنْوِِهْم َكَما قَاَل أ ُمْعََتِ

ْجََبَ الِْعبَاَد 
َ
َ أ نهِة ": الرهدُّ لََعَ الَْقَدِريهِة َوقَْولُُهْم إنه اَّلله ُل ِِف " ِكتَاِب السُّ بَْكٍر اِْلََله

: رَُجٌل َيُقوُل  ِ ِِب َعبِْد اَّلله
َ
َ لََعَ الَْمَعاِِص وََذَكَر َعْن املروذي قَاَل قُلْت ِْل  إنه اَّلله

ُ َمْن يََشاُء  نَْكَر َذلَِك َوقَاَل }يُِضلُّ اَّلله
َ
ْجََبَ الِْعبَاَد َفَقاَل: َهَكَذا ََل َتُقوُل َوأ

َ
أ

َ لَْم َُيَِْبْ الِْعبَاَد لََعَ  نه رَُجًَل قَاَل إنه اَّلله
َ
َوَيْهِدي َمْن يََشاُء{ وََذَكَر َعْن املروذي أ

َراَد بَِذلَِك إْثبَاَت الَْقَدِر الَْمَعاِِص فََرده َعلَيْ 
َ
َ َجََبَ الِْعبَاَد أ ِه آَخُر َفَقاَل إنه اَّلله

ي قَاَل َجََبَ  ِ يًعا لََعَ اَّله نَْكَر َعلَيِْهَما ََجِ
َ
ْْحََد ْبَن َحنْبٍَل فَأ

َ
لُوا َعْن َذلَِك أ

َ
فََسأ

ْن ُيقَ 
َ
َمَر أ

َ
ي قَاَل لَْم َُيَِْبْ َحَّته تَاَب َوأ ِ ُ َمْن يََشاُء َوَيْهِدي  -اَل: ولَََعَ اَّله }يُِضلُّ اَّلله

نَْكَر ُسْفيَاُن اثلهْورِيُّ " 
َ
َمْن يََشاُء{ . وََذَكَر َعْن َعبِْد الرهْْحَِن بِْن َمْهِديٍّ قَاَل أ

ُ عَ  َراَد قَْوَل انلهِِبِّ َصَّله اَّلله
َ
َ َجبََل الِْعبَاَد. قَاَل املروذي أ لَيِْه َجََبَ " َوقَاَل إنه اَّلله

: اْْلِلُْم  ُ بُُّهَما اَّلله َشجِّ َعبِْد الَْقيِْس: َيْعِِن قَْوَِلُ }إنه ِفيك َِلُلَُقنْيِ ُُيِ
َ
وََسلهَم ِْل

ْم ُخلَُقنْيِ ُجِبلْت َعلَيِْهَما؟ َفَقاَل بَْل 
َ
ُخلَُقنْيِ ََتَلهْقت بِِهَما أ

َ
نَاُة َفَقاَل: أ

َ
َواْْل

بُُّهَما{ . ُخلَُقنْيِ ُجِبلْت َعلَيِْهَما فَ  ي َجبَلَِِن لََعَ ُخلَُقنْيِ ُُيِ ِ ِ اَّله َقاَل: اْْلَْمُد َّلِله
ََلِِن َعْن 

َ
تَاِِن رَُجََلِن فََسأ

َ
ِِب إْسَحاَق الفزاري قَاَل قَاَل اْلوزاِع: أ

َ
وََذَكَر َعْن أ

يبُُهَما: قُلْ  َمُهَما َوَُتِ ْن آِتيَك بِِهَما تَْسَمُع لََكَ
َ
ْحبَبْت أ

َ
نَْت الَْقَدِر فَأ

َ
ُ أ ت رَِْحَك اَّلله
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تَاِِن اْلوزاِع َوَمَعُه الرهُجََلِن َفَقاَل تََكلهَما َفَقاََل: قَِدَم 
َ
ْوََل بِاْْلََواِب قَاَل: فَأ

َ
أ

ْهِل الَْقَدِر َفنَازَُعونَا ِِف الَْقَدِر َونَاَزْعنَاُهْم ِفيِه َحَّته بَلََغ بِنَا 
َ
َعلَيْنَا نَاٌس ِمْن أ

 
َ
َمَرنَا بِِه َوبِِهْم إََل أ

َ
نَا لََعَ َما َنَهانَا َعنُْه وََحاَل بَيْنَنَا َوَبنْيَ َما أ َ َجََبَ ْن قُلْنَا: إنه اَّلله

تَْوُكْم بِِه قَْد 
َ
تَْوُكْم بَِما أ

َ
يَن أ ِ َم َعلَيْنَا َفُقلْت: يَا َهُؤََلِء إنه اَّله َوَرَزَقنَا َما َحره

ْحَدثُوا َحَدثً 
َ
َراُكْم قَْد َخرَْجتُْم ِمْن اْْلِْدَعِة إََل ِمثِْل اْبتََدُعوا بِْدَعًة َوأ

َ
ا َوإِِنِّ أ

بَا إْسَحاَق. وََذَكَر َعْن بَِقيهَة بِْن 
َ
ْحَسنْت يَا أ

َ
َصبْت َوأ

َ
َما َخرَُجوا إََلِْه. َفَقاَل: أ

بَ  ْوَزاِِع َعْن " اْْلََْبِ " َفَقاَل الزُّ
َ
َبيِْديه َواْْل لْت الزُّ

َ
ِ الَْوَِلِد قَاَل َسأ ْمُر اَّلله

َ
يِْديُّ أ

َر َوََيْلَُق  ْو ُيْعِضَل َولَِكْن َيْقِِضَ َوُيَقدِّ
َ
ْن َُيَِْبَ أ

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
ْعَظُم َوقُْدَرتُُه أ

َ
أ

ْصًَل ِمْن الُْقْرآِن 
َ
ْعرُِف لِلَْجَْبِ أ

َ
. َوقَاَل اْلوزاِع: َما أ َحبه

َ
َوَُيِْبَل َعبَْدهُ لََعَ َما أ

َهاُب 
َ
نهِة فَأ قُوَل َذلَِك َولَِكنه الَْقَضاَء َوالَْقَدَر َواِْلَلَْق َواْْلَبَْل َفَهَذا  َوالسُّ

َ
ْن أ

َ
أ

ُ َعلَيِْه وََسلهَم. َوقَْد قَاَل  ِ َصَّله اَّلله ُيْعَرُف ِِف الُْقْرآِن َواْْلَِديِث َعْن رَُسوِل اَّلله
ِصُْي. َوقَاَل َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعَة: لَْم ُمَطرُِّف ْبُن الشخْي: لَْم نُوَُكْ إََل الَْقَدِر َوإََِلِْه نَ 

ِحيِح َعْن انلهِِبِّ َصَّله  ْن َنتهُِكَ لََعَ الَْقَدِر َوإََِلِْه نَِصُْي. َوقَْد َثبََت ِِف الصه
َ
نُْؤَمْر أ

َحٍد إَله َوقَْد َعِلَم َمْقَعَدُه ِمْن اْْلَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم قَاَل: }َما ِمنُْكْم ِمْن أ نهِة اَّلله

فَََل نََدُع الَْعَمَل َوَنتهُِكُ لََعَ الِْكتَاِب؟ 
َ
ِ أ َوَمْقَعَدُه ِمْن انلهاِر قَالُوا يَا رَُسوَل اَّلله

نه 
َ
ٌ لَِما ُخِلَق َِلُ{ . َوَهَذا بَاٌب َواِسٌع. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا أ َفَقاَل: ََل اْعَملُوا فَُُكٌّ ُميََسه

َل وََغْْيَهُ ِمنْ  ْدَخلُوا الَْقائِِلنَي بِاْْلََْبِ ِِف ُمَسَمه " الَْقَدِريهِة " َوإِْن اِْلََله
َ
ْهِل الِْعلِْم أ

َ
 أ

وَن بِالَْقَدِر لََعَ الَْمَعاِِص فََكيَْف بَِمْن َُيْتَجُّ بِِه لََعَ الَْمَعاِِص؟  ََكنُوا ََل َُيْتَجُّ
 ُ نهُه يَْدُخُل ِِف َذمِّ َمْن َذمه اَّلله

َ
 ِمْن الَْقَدِريهِة َمْن َُيْتَجُّ بِِه لََعَ إْسَقاِط َوَمْعلُوٌم أ
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ْعَظُم َولَِهَذا 
َ
ا يَْدُخُل ِفيِه الُْمنِْكُر َِلُ؛ فَإِنه َضََلَل َهَذا أ ْعَظُم ِممه

َ
ْمِر َوانلهْْهِ أ

َ
اْْل

لَِف َوُروِ  ِم َغْْيِ َواِحٍد ِمْن السه َي ِِف َذلَِك قُِرنَْت الَْقَدِريهُة بِالُْمرِْجئَِة ِِف لََكَ
ْمَر َوانلهْْهَ َوالْوَْعَد 

َ
نه لَُكا ِمْن َهاتنَْيِ اْْلِْدَعتَنْيِ ُتْفِسُد اْْل

َ
َحِديٌث َمْرفُوٌع؛ ِْل

ْمَر الَْفَرائِِض َوالَْمَحاِرِم 
َ
ُن أ يَماَن بِالَْوِعيِد َوُيَهوِّ رَْجاُء يُْضِعُف اْْلِ َوالَْوِعيَد؛ فَاْْلِ

َب بِِه ََكَن ُهَو َوالُْمْرِِجُ قَْد َوالَْقَدرِيُّ إْن اْحتَ  جه بِِه ََكَن َعْونًا لِلُْمْرِِجِ َوإِْن َكذه
ِ لََعَ فِْعِل َما  َتَقابَََل َهَذا ُيبَاِلُغ ِِف التهْشِديِد َحَّته ََل ََيَْعَل الَْعبَْد يَْستَِعنُي بِاَّلَله

ِمَر بِِه َوتَْرِك َما نُِْهَ َعنُْه َوَهَذا ُيبَاِلغُ 
ُ
نه أ

َ
ْخَرى. َوِمْن الَْمْعلُوِم أ

ُ
 ِِف انلهاِحيَِة اْْل

ْخََبَْت َوُتَطاَع 
َ
َق الرُُّسَل ِفيَما أ نَْزَل الُْكتَُب تِلَُصدِّ

َ
رَْسَل الرُُّسَل َوأ

َ
َ َتَعاََل أ اَّلله

رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إَله َِلَُطاَع بِإِذْ 
َ
َمَرْت َكَما قَاَل َتَعاََل: }َوَما أ

َ
{ َوقَاَل ِفيَما أ ِ ِن اَّلله

يَماُن بِالَْقَدِر ِمْن َتَماِم َذلَِك. َفَمْن  { َواْْلِ َ َطاَع اَّلله
َ
َتَعاََل }َمْن يُِطِع الرهُسوَل َفَقْد أ

نه َمْن 
َ
ْصَل. َوَمْعلُوٌم أ

َ
ْذَهَب اْْل

َ
ْمِر َفَقْد أ

َ
ْثبََت الَْقَدَر وََجَعَل َذلَِك ُمَعارًِضا لِْْل

َ
أ

ْمرَ 
َ
ْسَقَط اْْل

َ
ُ بِِه رُُسلَُه َفُهَو ََكفٌِر بِاتَِّفاِق الُْمْسِلِمنَي  أ ي َبَعَث اَّلله ِ َوانلهْْهَ اَّله

ْن يَِعيَش 
َ
َحًدا ِمنُْهْم أ

َ
َواَْلَُهوِد َوانلهَصارَى؛ بَْل َهُؤََلِء قَْولُُهْم ُمتَنَاقٌِض ََل ُيْمِكُن أ

َحٍد ِمْن اِْلَلِْق 
َ
 َوََل َيتََعاَُشُ َعلَيِْه اْثنَاِن؛ فَإِنه الَْقَدَر بِِه َوََل َتُقوَم بِِه َمْصلََحُة أ

نه الرهُجَل 
َ
َر أ َحِد. فَإَِذا قُدِّ

َ
ًة ِْل َحٍد َوإَِله فَلَيَْس ُحجه

َ
ٌة ِلُُكِّ أ ًة َفُهَو ُحجه إْن ََكَن ُحجه

 
َ
ْهلَُه أ

َ
فَْسَد أ

َ
ْو أ

َ
َخَذ َماَِلُ أ

َ
ْو أ

َ
ْو َشتََمُه َشاتٌِم أ

َ
ْو َغْْيَ َذلَِك َفَمََّت ََلَمُه َظلََمُه َظالٌِم أ

نه الَْعارَِف إَذا 
َ
ْبَطَل اَِلْحِتَجاَج بِالَْقَدِر. َوَمْن ادهََع أ

َ
ْو َطلََب ُعُقوَبتَُه أ

َ
ُه أ ْو َذمه

َ
أ

ي ََل يَرَْضاُه ََل  ِ ُم ِمْن الُْكْفِر اَّله ْمُر ََكَن َهَذا اللََْكَ
َ
َشِهَد الَْقَدَر َسَقَط َعنُْه اْْل

ِع؛ فَإِنه اْْلَائَِع اَْلَهُ  ْ وُد َوََل انلهَصارَى بَْل َذلَِك ُمْمتَِنٌع ِِف الَْعْقِل ُُمَاٌل ِِف الَّشه
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اِب َفيُِحبُّ َما  َ ُق بنَْيَ الَْماِء َوالَسه اِب َوالَْعْطَشاَن ُيَفرِّ َ ُق بنَْيَ اِْلُْْبِ َوالَّتُّ ُيَفرِّ
ِ َتَعاََل فَالََْحُّ يُْشِبُعُه َوُيْرِويِه؛ ُدوَن َما ََل َينَْفُعهُ  َوإِْن ََكَن  - َواْْلَِميُع ََمْلُوٌق َّلِله

ُه َويُْشِقيِه  -َمْن ََكَن  ُه َوَبنْيَ َما يََُّضُّ ُمُه َويََُسُّ َق بنَْيَ َما َينَْفُعُه َوُينَعِّ ْن ُيَفرِّ
َ
ََل بُده أ

 َ ْمِر َوانلهْْهِ فَإِنه اَّلله
َ
َمَر الِْعبَاَد بَِما َينَْفُعُهْم َوُيْؤلُِمُه. َوَهَذا َحِقيَقُة اْْل

َ
 َتَعاََل أ

ُهْم. ا يََُّضُّ  َوَنَهاُهْم َعمه

 

ِع َوالَْقَدرِ ] ْ  [انلهاُس ِِف الَّشه

نَْواٍع " فَََّشُّ اِْلَلِْق َمْن 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ِع َوالَْقَدِر لََعَ " أ ْ ََيَْتجُّ بِالَْقَدرِ َوانلهاُس ِِف الَّشه

ًة لَِغرْيِهِ  نُوِب واملعائب َوََل َيْطَمِِئُّ إََلِْه يَْستَِنُد إََلْهِ نِلَْفِسِه َوََل يََراهُ ُحجه  ِِف اَّلُّ
اَعِة قََدرِيٌّ وَِعنَْد الَْمْعِصيَِة  نَْت ِعنَْد الطه

َ
ِِف الَْمَصائِِب َكَما قَاَل َبْعُض الُْعلََماِء: أ

يُّ َمْذَهٍب َواَفَق َهَواك َتَمْذَهبْت بِِه. 
َ
 َجَْبِيٌّ أ

َلْقِ  وَن لََعَ الَْمَصائِِب َويَْسَتْغِفُروَن ِمْن  َوبِإَِزاءِ َهُؤََلءِ َخرْيُ اْلْ ِيَن يَْصِِبُ اَّله
نِْبَك{ َوقَاَل  املعائب ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر َِّلَ َكَما قَاَل َتَعاََل: }فَاْصَِبْ إنه وَْعَد اَّلله

ْنُفِسُكْم إَله ِِف ِكتَا
َ
رِْض َوََل ِِف أ

َ
َصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة ِِف اْْل

َ
ٍب ِمْن َتَعاََل: }َما أ

َسْوا لََعَ َما فَاتَُكْم َوََل 
ْ
ِ يَِسٌْي{ }ِلََكْ ََل تَأ َها إنه َذلَِك لََعَ اَّلله

َ
ْن نََْبَأ

َ
َقبِْل أ

ِ َوَمْن   بِإِْذِن اَّلله
َصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة إَله

َ
َتْفرَُحوا بَِما آتَاُكْم{ َوقَاَل َتَعاََل }َما أ

ِ َيْهِد قَلْبَُه{ قَا لَِف: ُهَو الرهُجُل تُِصيبُُه الُْمِصيبَُة َفيَْعلَُم يُْؤِمْن بِاَّلله َل َبْعُض السه
ْو 

َ
يَن إَذا َفَعلُوا فَاِحَشًة أ ِ ِ فََْيََْض َويَُسلُِّم. قَاَل َتَعاََل }َواَّله َها ِمْن ِعنِْد اَّلله نه

َ
أ
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نُوبِِهْم َوَمْن يَ  َ فَاْستَْغَفُروا َِّلُ ْنُفَسُهْم َذَكُروا اَّلله
َ
ُ َولَْم َظلَُموا أ نُوَب إَله اَّلله ْغِفُر اَّلُّ

ََلُم  ُ َتَعاََل َعْن آَدَم َعلَيِْه السه وا لََعَ َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعلَُموَن{ . َوقَْد َذَكَر اَّلله يَُِصُّ
ْنُفَسنَا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرْ 

َ
ا َفَعَل َما َفَعَل قَاَل }َربهنَا َظلَْمنَا أ نهُه لَمه

َ
َْحْنَا نَلَُكوَننه أ

رِْض 
َ
َزيََِّنه لَُهْم ِِف اْْل

ُ
ْغَويْتَِِن َْل

َ
نهُه قَاَل }بَِما أ

َ
يَن{ َوَعْن إبِْليَس أ ِمَن اِْلَاُِسِ

ْشبََه 
َ
ََصه َواْحتَجه بِالَْقَدِر أ

َ
بَاُه آَدَم َوَمْن أ

َ
ْشبََه أ

َ
َْجَِعنَي{ َفَمْن تَاَب أ

َ
ْغِوَينهُهْم أ

ُ
َوَْل

ِحيَحنْيِ ِِف اْحِتَجاِج آَدَم َوُموََس َعلَيِْهَما إبِْليَس. وَ  ي ِِف الصه ِ اْْلَِديُث اَّله
ُ بِيَِدهِ َوَنَفَخ ِفيك  بُو الْبَََّشِ َخلََقك اَّلله

َ
نَْت آَدَم أ

َ
ا قَاَل َِلُ ُموََس. }أ ََلُم لَمه السه

ْخرَْجتنَا 
َ
ٍء لَِماَذا أ ْسَماَء ُُكِّ ََشْ

َ
َوَنْفَسك ِمْن اْْلَنهِة؟ َفَقاَل َِلُ ِمْن ُروِحِه وََعلهَمك أ

ُ بِرَِساتَلِِه َوبَِكََلِمِه وََخطه لَك اتلهْوَراةَ بِيَِدهِ  ي اْصَطَفاك اَّلله ِ نَْت ُموََس اَّله
َ
آَدَم: أ

ْخلََق }وََعََص آَدُم َربهُه َفَغَوى{ قَاَل: 
ُ
ْن أ

َ
ه َقبَْل أ فَِبَكْم وََجْدت َمْكتُوًبا لََعَ

ِحيَحنْيِ ِمْن بَِكَذا َوكَ  َذا َسنًَة قَاَل فََحجه آَدَم ُموََس{ . َوَهَذا اْْلَِديُث ِِف الصه
ُ َعنُْه.  ِِب ُهَريَْرَة َوقَْد ُروَِي بِإِْسنَاِد َجيٍِّد ِمْن َحِديِث ُعَمَر رَِِضَ اَّلله

َ
َحِديِث أ

نه ُموََس ََلمَ 
َ
ََلُم إنهَما َحجه ُموََس ِْل ْجِل َما فَآَدُم َعلَيِْه السه

َ
ُه لََعَ َما َفَعَل ِْل

ْجِل َحقِّ 
َ
َجَرِة لَْم يَُكْن لَْوُمُه َِلُ ِْل ْكِلِه ِمْن الشه

َ
َحَصَل لَُهْم ِمْن الُْمِصيبَِة بَِسبَِب أ

نِْب َكَما قَاَل َتَعاََل }َفتَلََّقه آَدُم ِمْن  نِْب. فَإِنه آَدَم ََكَن قَْد تَاَب ِمْن اَّله ِ ِِف اَّله اَّلله
بِِّه َُكَِماٍت َفتَاَب َعلَيِْه{ َوقَاَل َتَعاََل }ُثمه اْجتَبَاُه َربُُّه َفتَاَب َعلَيِْه َوَهَدى{ رَ 

نهُه َبْعَد اتلهْوَبِة َوالَْمْغِفَرِة  -َوَمْن ُهَو ُدوَن ُموََس  -َوُموََس 
َ
ََلُم َيْعلَُم أ َعلَيِْه السه

نِْب َوآَدمُ  نِْب  ََل َيبََّْق َمََلٌم لََعَ اَّله ْن َُيْتَجه بِالَْقَدِر لََعَ اَّله
َ
ِ ِمْن أ ْعلَُم بِاَّلَله

َ
أ

َة فَإِنه َهِذهِ لَْو  ْن َيْقبََل َهِذهِ اْْلُجه
َ
ِ َتَعاََل ِمْن أ ْعلَُم بِاَّلَله

َ
ََلُم أ َوُموََس َعلَيِْه السه
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ًة ْلبليس َعُدوِّ آَدَم وَ  نِْب لَََكنَْت ُحجه ًة لََعَ اَّله ًة ِلِفرَْعْوَن َعُدوِّ ََكنَْت ُحجه ُحجه
ًة  ِ َوَنْهيُُه؛ بَْل إنهَما ََكَن الَْقَدُر ُحجه ْمُر اَّلله

َ
ًة ِلُُكِّ ََكفٍِر َوفَاِجٍر َوَبَطَل أ ُموََس وَُحجه

ْجِل الُْمِصيبَِة الهِِت َحَصلَْت َِلُ بِِفْعِل َذلَِك 
َ
نهُه ََلَم َغْْيَُه ِْل

َ
ِْلَدَم لََعَ ُموََس ِْل

َصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة  لَْك الُْمِصيبَُة ََكنَْت َمْكتُوَبًة َعلَيِْه.َوتِ 
َ
َوقَْد قَاَل َتَعاََل: }َما أ

 ُ نٌَس: }َخَدْمت انلهِِبه َصَّله اَّلله
َ
ِ َيْهِد قَلْبَُه{ . َوقَاَل أ ِ َوَمْن يُْؤِمْن بِاَّلله  بِإِْذِن اَّلله

إَله
ِء َفَعلْته: لَِم َفَعلْته؟ َعلَيِْه وََسلهَم َعَّْشَ ِسِننَي َفمَ  فٍّ َقطُّ َوََل قَاَل لََِشْ

ُ
ا قَاَل ِِل: أ

ٍء َيُقوُل  ْهِلِه إَذا ًَعَتبَِِن لََعَ ََشْ
َ
ْفَعلُْه: لَِم ََل َفَعلْته؟ َوََكَن َبْعُض أ

َ
ِء لَْم أ َوََل لََِشْ

ِحيَحنْيِ َعْن ًَعئَِشةَ  ٌء لَََكَن{ َوَِف الصه ُ َعنَْها قَالَْت َدُعوهُ فَلَْو قُِِضَ ََشْ  رَِِضَ اَّلله
ةً َوََل َدابهًة َوََل 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم بِيَِدهِ َخاِدًما َوََل اْمَرأ ِ َصَّله اَّلله }َما ََضََب رَُسوُل اَّلله

ٌء َقطُّ فَاْنتََقَم نِلَْفسِ  ِ َوََل ِنيَل ِمنُْه ََشْ ْن َُيَاِهَد ِِف َسِبيِل اَّلله
َ
ِه إَله َشيْئًا َقطُّ إَله أ

ٌء َحَّته يَنْتَِقَم  ِ لَْم َيُقْم ِلَغَضِبِه ََشْ ِ فَإَِذا اُْنتُِهَكْت َُمَاِرُم اَّلله ْن تُنْتََهَك َُمَاِرُم اَّلله
َ
أ

قَْت لََقَطْعت  ٍد َُسَ نه فَاِطَمَة بِنَْت ُُمَمه
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم }لَْو أ { . َوقَْد قَاَل َصَّله اَّلله ِ َّلِله

ى يََدَها{  اَعِة َوُيِقيُم اْْلُُدوَد لََعَ َمْن َتَعده ِ َوَنْهِيِه يَُساِرُع إََل الطه ْمِر اَّلله
َ
. فَِِف أ

ِه  ٌ ِِف َحقِّ َ ُمَقَصِّ ْو قََصه
َ
ِ لَْوَمُة ََلئٍِم َوإَِذا آَذاُه ُمؤٍْذ أ ُخُذُه ِِف اَّلله

ْ
ِ َوََل تَأ ُحُدوَد اَّلله

ُ َعلَْيِهْم ِمْن ًرا إََل الَْقَدِر. َعَفا َعنُْه َولَْم يَُؤاِخْذهُ َنَظ  ْنَعَم اَّلله
َ
ِيَن أ َفَهَذا َسبِيُل اَّله

وََلَِك َرفِيًقا
ُ
اِِلَِِّي وََحُسَن أ َهَداءِ َوالصه يِقَِّي َوالشُّ دن . َوَهَذا َواِجٌب انلهبِينَِّي َوالصن

َر ِمْن الَْمَصائِِب بَِغْْيِ فِْعِل آَدِِمٍّ ََكلَْمَصائِ  ْو بِِفْعِل ََل َسِبيَل ِفيَما قُدِّ
َ
َماِويهِة أ ِب السه

ََلُم فَإِنهُه ََل َسِبيَل إََل لَْوِمِه َُشًًْع  ْجِل  -ِفيِه إََل الُْعُقوَبِة َكِفْعِل آَدَم َعلَيِْه السه
َ
ِْل

ا إَذا َظلََم رَُجٌل رَُجًَل  -اتلهْوَبِة  مه
َ
ْجِل الَْقَضاِء َوالَْقَدِر. َوأ

َ
ْن  َوََل قََدًرا؛ ِْل

َ
فَلَُه أ
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فَْضَل َِلُ َكَما قَاَل َتَعاََل 
َ
يَْستَْوَِفَ َمْظِلَمتَُه لََعَ وَْجِه الَْعْدِل َوإِْن َعَفا َعنُْه ََكَن أ

اَرٌة َِلُ{ . َق بِِه َفُهَو َكفه  }َواْْلُُروَح قَِصاٌص َفَمْن تََصده

 

ْنُف اثلهالُِث  ا " الصن مه
َ
يَن ََل َينُْظرُ  وَأ ِ وَن إََل الَْقَدِر ََل ِِف املعائب َوََل ِِف " َفُهْم اَّله

ْفَعاِل الِْعبَاِد بَْل يُِضيُفوَن َذلَِك ُُكهُه إََل الَْعبِْد َوإَِذا 
َ
الَْمَصائِِب الهِِت ِِهَ ِمْن أ

َصاَبتُْهْم ُمِصيبٌَة بِِفْعِل الَْعبِْد لَْم 
َ
َساُءوا اْستَْغَفُروا وََهَذا َحَسٌن؛ لَِكْن إَذا أ

َ
أ

ِهْم َدُعوُه َينْ  َ ِِف َحقِّ ي َمََض بِِه َعلَيِْهْم َوََل َيُقولُوَن لَِمْن قََصه ِ ُظُروا إََل الَْقَدِر اَّله
ٌء لَََكَن ََل ِسيهَما َوقَْد تَُكوُن تِلَْك الُْمِصيبَُة بَِسبَِب ُذنُوبِِهْم فَََل  فَلَْو قُِِضَ ََشْ

 
َ
َصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُلْتُْم َينُْظُروَن إََلَْها َوقَْد قَاَل َتَعاََل }أ

َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَمه

َصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة 
َ
ْنُفِسُكْم{ َوقَاَل َتَعاََل }َوَما أ

َ
َّنه َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أ

َ
أ

يِْديُكْم{ َوقَاَل َتَعاََل }َوإِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة بَِما قَده 
َ
يِْديِهْم فَإِنه فَِبَما َكَسبَْت أ

َ
َمْت أ

ْينََما تَُكونُوا يُْدِرُكُكُم الَْموُْت َولَْو 
َ
نَْساَن َكُفوٌر{ . َوِمْن َهَذا قَْوِل َتَعاََل }أ اْْلِ

ِ َوإِْن تُِصبُْهْم  ُكنْتُْم ِِف بُُروٍج ُمَشيهَدةٍ َوإِْن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة َيُقولُوا َهِذهِ ِمْن ِعنِْد اَّلله
ِ َفَماِل َهُؤََلِء الَْقْوِم ََل َسيِّئٌَة يَ  ُقولُوا َهِذهِ ِمْن ِعنِْدَك قُْل ُُكٌّ ِمْن ِعنِْد اَّلله

َصابََك ِمْن 
َ
ِ َوَما أ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله

َ
يََكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثًا{ }َما أ

يَها َكِثٌْي ِمْن ُمثِْبِِت الَْقَدِر ونفاته: َسيِّئٍَة فَِمْن َنْفِسَك{ . فَإِنه َهِذهِ اْْليََة َتنَاَزَع فِ 
 . } ِ ِ ِلَقْوِِلِ َتَعاََل: }قُْل ُُكٌّ ِمْن ِعنِْد اَّلله ْفَعاُل ُُكَُّها ِمْن اَّلله

َ
َهُؤََلِء َيُقولُوَن اْْل

َصا
َ
يِّئَُة ِمْن َنْفِسك ِلَقْوِِلِ }َما أ ِ َوالسه بََك ِمْن َوَهُؤََلِء َيُقولُوَن: اْْلََسنَُة ِمْن اَّلله
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لُوَن  وه
َ
يبُُهْم اْْل َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنْفِسَك{ . َوقَْد َُيِ

َ
ِ َوَما أ َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله

َر  بِِقَراَءِة َمْكُذوَبٍة }فَِمْن َنْفِسَك{ بِالَْفتِْح لََعَ َمْعََن اَِلْسِتْفَهاِم َوُربهَما قَده
فَِمنْ 

َ
ْي أ

َ
َر َبْعُضُهْم الَْقْوَل ِِف قَْوِل َتَعاََل  َبْعُضُهْم َتْقِديًرا: أ َنْفِسك؟ َوُربهَما قَده

َصابََك{ َفيَُقولُوَن: َتْقِديُر اْْليَِة }َفَماِل َهُؤََلِء الَْقْوِم ََل يََكاُدوَن َيْفَقُهوَن 
َ
}َما أ

فُوَن لَْفَظ الُْقْرآِن َوَمْعنَاُه َوََيَْعلُوَن مَ  ِ َحِديثًا{ َيُقولُوَن َفيَُحرِّ ا ُهَو ِمْن قَْوِل اَّلله
ْدِق  - ُ قَْولَُهْم َوُيْضِمُروَن ِِف  -قَْوَل الصِّ نَْكَر اَّلله

َ
يَن أ ِ ِمْن قَْوِل الُْمنَافِِقنَي اَّله

ائَِفتنَْيِ  ِم َينِْفيِه؛ فَُُكٌّ ِمْن َهاتنَْيِ الطه الُْقْرآِن َما ََل َدَِلَل لََعَ ُثبُوتِِه بَْل ِسيَاُق اللََْكَ
ا الُْقْرآُن فَالُْمَرادُ ِمنُْه َجاهِ  مه

َ
ُه. َوأ ي َتنَُْصُ ِ لٌَة بَِمْعََن الُْقْرآِن َوِِبَِقيَقِة الَْمْذَهِب اَّله

اًَعِت َوالَْمَعاِِصَ  يِّئَاِت انلَِّعُم َوالَْمَصائُِب؛ لَيَْس الُْمَراُد الطه ُهنَا بِاْْلََسنَاِت َوالسه
ْمَسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم َوإِْن تُِصبُْكْم َسيِّئٌَة َيْفرَُحوا َوَهَذا َكَقْوِِلِ َتَعاََل: }إْن تَ 

: }إْن تُِصبَْك َحَسنٌَة  ُكْم َكيُْدُهْم َشيْئًا{ َوَكَقْوِِلِ بَِها َوإِْن تَْصَِبُوا َوَتتهُقوا ََل يََُّضُّ
ْمَرنَا ِمْن 

َ
َخْذنَا أ

َ
هْوا َوُهْم تَُسؤُْهْم َوإِْن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة َيُقولُوا قَْد أ َقبُْل َوَيتََول

ُ نَلَا ُهَو َمْوََلنَا{ اْْليََة. َوِمنُْه قَْوِل  فَرُِحوَن{ }قُْل لَْن يُِصيبَنَا إَله َما َكتََب اَّلله
يِّئَاِت لََعلهُهْم يَرِْجُعوَن{ َكَما قَاَل َتَعاََل:  َتَعاََل }َوَبلَْونَاُهْم بِاْْلََسنَاِت َوالسه

ْي بِانلَِّعِم َوالَْمَصائِِب. َوَهَذا }َوَنبْلُوُكْم بِ 
َ
ِّ َواِْلَْْيِ فِتْنًَة َوإََِلْنَا تُرَْجُعوَن{ أ الَّشه

يِّئَِة فَََل َُيَْزى  ْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسه
َ
ََلِف قَْوِِلِ }َمْن َجاَء بِاْْلََسنَِة فَلَُه َعَّْشُ أ ِِبِ

ْمثَاُل َذلَِك فَإِنه ا
َ
اَعُة َوالَْمْعِصيَُة َوَِف ُُكِّ َموِْضٍع َما إَله ِمثْلََها{ َوأ لُْمَراَد بَِها الطه

ِ َتَعاََل إْشََكٌل؛ بَْل ُهَو  ُ الُْمَراَد بِاللهْفِظ فَلَيَْس ِِف الُْقْرآِن الَْعِزيِز ِِبَْمِد اَّلله ُيبنَيِّ
َصابََك{ َوَما }ِمْسٌك{ َوََنْ 

َ
نهُه إَذا قَاَل: }َما أ

َ
َو َذلَِك ََكَن ِمْن فِْعِل ُمِبنٌي. وََذلَِك أ
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َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة 
َ
ِ َوَما أ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله

َ
َغْْيِك بِك َكَما قَاَل }َما أ

فَِمْن َنْفِسَك{ َوَكَما قَاَل َتَعاََل }إْن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم{ َوقَاَل َتَعاََل }َوإِْن 
يِْديِهْم{ . تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة بَِما قَ 

َ
َمْت أ  ده

نهُه ُهَو اْْلَاِِئ بَِها َفَهَذا يَُكوُن 
َ
َوإَِذا قَاَل }َمْن َجاَء بِاْْلََسنَِة{ ََكنَْت ِمْن فِْعِلِه ِْل

ُ َذلَِك فَإِنهُه َذَكَر َهَذا ِِف  ِفيَما َفَعلَُه الَْعبُْد ََل ِفيَما فُِعَل بِِه. وَِسيَاُق اْْليَِة ُيبنَيِّ
يَن آَمنُوا  ِسيَاقِ  ِ َها اَّله يُّ

َ
َهاِد وََذمِّ الُْمتََخلِِّفنَي َعنُْه َفَقاَل َتَعاََل }يَا أ اْْلَضِّ لََعَ اْْلِ

َِئه فَإِْن  يًعا{ }َوإِنه ِمنُْكْم لََمْن ََلُبَطِّ ِو انِْفُروا ََجِ
َ
ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَانِْفُروا ُثبَاٍت أ
 
َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة قَاَل قَْد أ

َ
ُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا{ }َولَِِئْ أ

َ
ه إْذ لَْم أ ُ لََعَ ْنَعَم اَّلله

ٌة يَا ََلْتَِِن  ْن لَْم تَُكْن بَيْنَُكْم َوَبيْنَُه َموَده
َ
ِ ََلَُقولَنه َكأ َصابَُكْم فَْضٌل ِمَن اَّلله

َ
أ

َهادِ  َمَر ُسبَْحانَُه بِاْْلِ
َ
فُوَز فَْوًزا َعِظيًما{ . فَأ

َ
 وََذمه الُْمثَبِِّطنَي وََذَكَر ُكنُْت َمَعُهْم فَأ

ِ ِفيِه َكَما  َما يُِصيُب الُْمْؤِمِننَي تَاَرًة ِمْن الُْمِصيبَِة ِفيِه َوتَاَرًة ِمْن فَْضِل اَّلله
َصبْتُْم ِمثْلَيَْها 

َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَمه

َ
ُحٍد ُمِصيبٌَة َفَقاَل: }أ

ُ
َصاَبُهْم يَْوَم أ

َ
أ

 
َ
ِ قُلْتُْم أ َصاَبُهْم يَْوَم بَْدٍر فَْضٌل ِمْن اَّلله

َ
ْنُفِسُكْم{ . َوأ

َ
َّنه َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أ

ِذلهٌة{ ُثمه إنههُ 
َ
ْنتُْم أ

َ
ُ بِبَْدٍر َوأ ُكُم اَّلله ِييِدهِ َكَما قَاَل َتَعاََل: }َولََقْد نَََصَ

ْ
 بِنََْصِهِ لَُهْم َوتَأ

ْنيَا بِاْْلِخَرِة َوَمْن ُسبَْحانَُه قَاَل: }فَلْيَُقاتِْل  وَن اْْلَيَاَة ادلُّ يَن يََّْشُ ِ ِ اَّله  ِِف َسِبيِل اَّلله
ْجًرا َعِظيًما{ }َوَما لَُكْم 

َ
ْو َيْغِلْب فََسوَْف نُْؤِتيِه أ

َ
ِ َفيُْقتَْل أ ُيَقاتِْل ِِف َسِبيِل اَّلله

ِ َوالُْمْستَْضَعِفني ِمَن الرِّ  اِن{ ََل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اَّلله إََل  -َجاِل َوالنَِّساِء َوالِْودْلَ
ْينََما تَُكونُوا يُْدِرُكُكُم الَْموُْت َولَْو ُكنْتُْم ِِف بُُروٍج ُمَشيهَدٍة َوإِْن  -قَْوِِلِ 

َ
}أ

ِ َوإِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة َيُقولُوا َهِذهِ ِمْن  تُِصبُْهْم َحَسنٌَة َيُقولُوا َهِذهِ ِمْن ِعنِْد اَّلله
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َصاَبُهْم نََْصٌ وََغْْيُُه ِمْن انلَِّعِم ِعنْ 
َ
اِر َوالُْمنَافِِقنَي إَذا أ ِم الُْكفه ِدَك{ َفَهَذا ِمْن لََكَ

َصاَبُهْم ُذلٌّ وََخوٌْف وََغْْيُ َذلَِك ِمْن الَْمَصائِِب قَالُوا: 
َ
ِ َوإِْن أ قَالُوا َهَذا ِمْن ِعنِْد اَّلله

ٍد بَِسبَِب ا اَر يُِضيُفوَن َما َهَذا ِمْن ِعنِْد ُُمَمه ي َجاَء بِِه فَإِنه الُْكفه ِ يِن اَّله دلِّ
يَماِن. ْهِل اْْلِ

َ
َصاَبُهْم ِمْن الَْمَصائِِب إََل فِْعِل أ

َ
 أ

َخْذنَا آَل 
َ
ِة ُموََس َوفِرَْعْوَن قَاَل َتَعاََل: }َولََقْد أ َوقَْد َذَكَر نَِظَْي َذلَِك ِِف قِصه

ِننَي َوَنقْ  ُروَن{ }فَإَِذا َجاَءْتُهُم اْْلََسنَُة فِرَْعْوَن بِالسِّ كه ٍص ِمَن اثلهَمَراِت لََعلهُهْم يَذه
ََل إنهَما َطائُِرُهْم ِعنَْد 

َ
وا بُِموََس َوَمْن َمَعُه أ ُ ْيه قَالُوا نَلَا َهِذهِ َوإِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة َيطه

{ . َونَِظُْيُه قَْوِل َتَعاََل ِِف ُسوَرِة يس }قَ  ِ الُوا َربُّنَا َيْعلَُم إنها إََلُْكْم لَُمرَْسلُوَن{ اَّلله
نَا بُِكْم لَِِئْ لَْم تَنْتَُهوا  ْ }َوَما َعلَيْنَا إَله اْْلَََلُغ الُْمِبنُي{ }قَالُوا إنها َتَطْيه

نه الْ 
َ
ُ َتَعاََل أ ْخََبَ اَّلله

َ
َِلٌم{ فَأ

َ
نهُكْم ِمنها َعَذاٌب أ اَر ََكنُوا لََُنَُْجَنهُكْم َوََلََمسه ُكفه

َصاَبُهْم 
َ
يَماِن َوَما أ ْهِل اْْلِ

َ
َصاَبُهْم بَََلٌء َجَعلُوهُ بَِسبَِب أ

َ
ُوَن بِالُْمْؤِمِننَي فَإَِذا أ َيتََطْيه

ِ َعزه وََجله َفَقاَل َتَعاََل }َفَماِل َهُؤََلِء الَْقْوِم ََل  ِمْن اِْلَْْيِ َجَعلُوُه لَُهْم ِمْن اَّلله
ْحَسَن اْْلَِديِث فَلَْو فَِهُموا الُْقْرآَن يََكاُدوَن يَ 

َ
َل أ ُ َتَعاََل نَزه ْفَقُهوَن َحِديثًا{ َواَّلَله

َمَر بِاِْلَْْيِ َوَنََه َعْن 
َ
َمَرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَنَهاُهْم َعْن الُْمنَْكِر أ

َ
َ أ نه اَّلله

َ
لََعِلُموا أ

ُ بِِه رُسُ  ِّ فَلَيَْس ِفيَما َبَعَث اَّلله ُّ َحَصَل الَّشه ِّ بَْل الَّشه لَُه َما يَُكوُن َسبَبًا لِلَّشه
َصابَك 

َ
ْي َما أ

َ
{ أ ِ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله

َ
بُِذنُوِب الِْعبَاِد َفَقاَل َتَعاََل }َما أ

ْنَعَم بَِها َعلَيْك َوإِْن ََكنَْت بِسَ 
َ
ِ نِْعَمًة أ بَِب ِمْن نََْصٍ َوِرْزٍق وًََعِفيٍَة فَِمْن اَّلله

ًَعنَك ويَسك لِلْيَُْسَى َوَمنه َعلَيْك 
َ
ي َهَداك َوأ ِ اِْلَِة َفُهَو اَّله ْعَمالِك الصه

َ
أ

َه إََلْك الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن. َوَِف آِخِر  يَماِن َوَزيهنَُه ِِف قَلِْبك َوَكره بِاْْلِ
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ِِب َذرٍّ 
َ
لَِْهِّ َحِديِث أ ِحيِح اْْلِ ُ َعلَيِْه وََسلهَم ِفيَما  اْْلَِديِث الصه َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله

ْحِصيَها لَُكْم 
ُ
ْعَمالُُكْم أ

َ
يَْروِي َعْن َربِِّه َتبَارََك َوَتَعاََل }يَا ِعبَاِدي إنهَما ِِهَ أ

َ َوَمْن وََجَد َغْْيَ َذلَِك  ا فَلْيَْحَمْد اَّلله َوفِّيُكْم إيهاَها َفَمْن وََجَد َخْْيً
ُ
 فَََل ُثمه أ

ْن َيُقوَل الَْعبُْد: 
َ
ِحيِح }َسيُِّد اَِلْسِتْغَفاِر أ يَلُوَمنه إَله َنْفَسُه{ َوَِف اْْلَِديِث الصه

نَا لََعَ َعْهِدك َووَْعِدك َما 
َ
نَا َعبُْدك َوأ

َ
نَْت َخلَْقتَِِن َوأ

َ
نَْت َرِّبِّ ََل إَِلَ إَله أ

َ
اللهُهمه أ

ُعوُذ بِك ِمْن َُشِّ 
َ
بُوُء بَِذنِِْب؛ اْستََطْعت أ

َ
ه َوأ بُوُء لَك بِِنْعَمِتك لََعَ

َ
 َما َصنَْعت أ

ْصبََح ُموقِنًا بَِها َفَماَت 
َ
نَْت. َمْن قَالََها إَذا أ

َ
نُوَب إَله أ فَاْغِفْر ِِل إنهُه ََل َيْغِفُر اَّلُّ

ْمََس ُموقِنًا بِ 
َ
َها َفَماَت ِمْن ََلْلَِتِه ِمْن يَْوِمِه َذلَِك َدَخَل اْْلَنهَة َوَمْن قَالََها إَذا أ

َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة{ ِمْن ُذلٍّ وََخوٍْف َوَهِزيَمٍة 
َ
َدَخَل اْْلَنهَة{ . ُثمه قَاَل َتَعاََل }َوَما أ

ْي بُِذنُوبِك وََخَطايَاك َوإِْن ََكَن َذلَِك 
َ
ُحٍد }فَِمْن َنْفِسَك{ أ

ُ
َصاَبُهْم يَْوَم أ

َ
َكَما أ

ًرا عَ  ِ َوََل لََعَ َخلِْقِه َمْكتُوًبا ُمَقده َحِد ََل لََعَ اَّلله
َ
ًة ِْل لَيْك فَإِنه الَْقَدَر لَيَْس ُحجه

يِّئَاِت لَْم ُيَعاقَْب َظالٌِم  ْن َُيْتَجه بِالَْقَدِر لََعَ َما َيْفَعلُُه ِمْن السه
َ
َحِد أ

َ
َولَْو َجاَز ِْل

َحٍد َوَهَذا ِمْن َولَْم ُيَقاتَْل ُمَّْشٌِك َولَْم ُيَقْم َحدٌّ َولَْم يَكُ 
َ
َحٌد َعْن ُظلِْم أ

َ
فه أ

يِح الَْمْعُقوِل  وَرًة فََساُدُه لِلَْعالَِم بََِصِ ْنيَا الَْمْعلُوُم ََضُ يِن َوادلُّ الَْفَساِد ِِف ادلِّ
 الُْمَطابِِق لَِما َجاَء بِِه الرهُسوُل.

ْن بِالَْقَدِر َضاَرَع الَْمُجوَس َوَمْن َفَمْن لَْم يُْؤمِ  فَالَْقَدُر يُْؤِمُن بِِه َوََل ََيَْتجُّ بِهِ 
 ِ ْمِر َوالَْقَدِر َوَطَعَن ِِف َعْدِل اَّلله

َ
قَره بِاْْل

َ
ِكنَي َوَمْن أ اْحتَجه بِِه َضاَرَع الُْمَّْشِ

نهُه َطَعَن ِِف ِحْكَمِتِه وًََعرََضُه 
َ
َ َذَكَر َعنُْه أ وَِحْكَمِتِه ََكَن َشِبيًها بإبليس فَإِنه اَّلله

َْجَِعنَي{ بِرَ 
َ
ْغِوَينهُهْم أ

ُ
رِْض َوَْل

َ
َزيََِّنه لَُهْم ِِف اْْل

ُ
ْغَويْتَِِن َْل

َ
نهُه قَاَل }بَِما أ

َ
يِِه َوَهَواهُ َوأ

ْ
أ
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ْهِل الِْكتَاِب َوَبْعِض الُْمَصنِِّفنَي ِِف الَْمَقاََلِت 
َ
. َوقَْد َذَكَر َطائَِفٌة ِمْن أ
نهُه نَاَظَر الَْمََل 

َ
ْهرَستَاِِن أ ْمِرهِ؛ َكلشه

َ
ِ َتَعاََل ِِف َخلِْقِه َوأ ئَِكَة ِِف َذلَِك ُمَعارًِضا َّلِله

ِل  الُْمَناَظَرةَ بَِّْيَ إبْلِيَس َوالَْماَلئَِكةِ لَِكنه َهِذهِ  وه
َ
ْهرِْستَاِِنّ ِِف أ الهِِت َذَكَرَها الشِّ

ْهِل الِْكتَاِب لَيَْس لََها إسْ 
َ
نَاٌد ُيْعتََمُد َعلَيِْه َولَْو الَْمَقاََلِت َوَنَقلََها َعْن َبْعِض أ

َقَها لُِمَجرهِد َذلَِك فَإِنه انلهِِبه  ْن نَُصدِّ
َ
ْهِل الِْكتَاِب لَْم ََيُْز أ

َ
وََجْدنَاَها ِِف ُكتُِب أ

ْهُل 
َ
ثَُكْم أ نهُه قَاَل }إَذا َحده

َ
ِحيِح أ ُ َعلَيِْه وََسلهَم َثبََت َعنُْه ِِف الصه َصَّله اَّلله

ا الِْكتَاِب  بُونَُه َوإِمه ثُوُكْم ِِبَقِّ َفتَُكذِّ ْن ُُيَدِّ
َ
ا أ بُوُهْم فَإِمه قُوُهْم َوََل تَُكذِّ فَََل تَُصدِّ

قُونَُه{ . َويُْشِبُه  ثُوُكْم بِبَاِطِل َفتَُصدِّ ْن ُُيَدِّ
َ
ْعلَُم  -أ

َ
ُ أ ْن تَُكوَن تِلَْك  -َواَّلَله

َ
أ

بِ 
ا ِمْن الُْمنَاَظَرُة ِمْن وَْضِع َبْعِض الُْمَكذِّ ْهِل الِْكتَاِب َوإِمه

َ
ا ِمْن أ نَي بِالَْقَدِر إمه

ْهرَستَاِِن َنَقلََها ِمْن ُكتُِب الَْمَقاََلِت َوالُْمَصنُِّفوَن ِِف الَْمَقاََلِت  الُْمْسِلِمنَي. والشه
ْشَعرِ 

َ
لَِة َكَما َنَقَل اْْل يُّ وََغْْيُُه َما َينُْقلُوَن َكِثًْيا ِمْن الَْمَقاََلِت ِمْن ُكتُِب الُْمْعََتِ

لَِها تَْصِنيًفا  وه
َ
َوائِِف َوأ ْكََثِ الطه

َ
لَِة فَإِنهُهْم ِمْن أ َنَقلَُه ِِف الَْمَقاََلِت ِمْن ُكتُِب الُْمْعََتِ

ِِف َهَذا اْْلَاِب َولَِهَذا تُوَجُد الَْمَقاََلُت َمنُْقولًَة بِِعبَاَراتِِهْم فَوََضُعوا َهِذهِ الُْمنَاَظَرَة 
ْو قَِصيَدةً لََعَ لَِساِن َبْعِض  لََعَ 

َ
ْينَا َكِثًْيا ِمنُْهْم يََضُع ِكتَابًا أ

َ
لَِساِن إبِْليَس َكَما َرأ

َة  ْو َغْْيِِهْم َوَمْقُصوُدُهْم بَِذلَِك الرهدُّ لََعَ الُْمثِْبِتنَي لِلَْقَدِر َيُقولُوَن إنه ُحجه
َ
اَْلَُهوِد أ

ِ لََعَ َخلِْقِه ََل تَِتمُّ  ٍب اَّلله إَله بِاتلهْكِذيِب بِالَْقَدِر؛ َكَما وََضُعوا ِِف َمثَاِلِب ابِْن لَُكه
ْشبََه 

َ
َفاِت َفَقْد أ ْثبََت الصِّ

َ
َفاِت وَِعنَْدُهْم َمْن أ ْثبََت الصِّ

َ
نهُه أ

َ
اِنياا ِْل نهُه ََكَن نََْصَ

َ
أ

ْمثَاُل َهِذهِ اْْلََِكيَاِت بِالَْقبُو
َ
ْن انلهَصارَى َوُتتَلََّقه أ نهِة ِممه ِل ِمْن الُْمنْتَِسِبنَي إََل السُّ

ٌة لََعَ َهُؤََلِء  نه اْْليََة الَْكِريَمَة ُحجه
َ
ْمِرَها. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا أ

َ
لَْم َيْعرِْف َحِقيَقَة أ
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نهُه َعذه 
َ
ْخََبَ أ

َ
َ َتَعاََل أ ٌة لََعَ َمْن َُيْتَجُّ بِالَْقَدِر فَإِنه اَّلله َبُهْم بُِذنُوبِِهْم َوَهُؤََلِء: ُحجه

َب بِالَْقَدِر  ٌة لََعَ َمْن َكذه ْبُهْم بُِذنُوبِِهْم وَُحجه تُُهْم َمْقبُولًَة لَْم ُيَعذِّ فَلَْو ََكنَْت ُحجه
يِّئََة ِمْن َنْفِس الَْعبِْد َوالَْقَدِريهةُ  نه السه

َ
ِ َوأ نه اْْلََسنََة ِمْن اَّلله

َ
ْخََبَ أ

َ
 فَإِنهُه ُسبَْحانَُه أ

 ُ اَعِة َواَّلَله نه الَْعبَْد ُهَو الُْمْحِدُث لِلَْمْعِصيَِة َكَما ُهَو الُْمْحِدُث لِلطه
َ
ُمتهِفُقوَن لََعَ أ

َمَر بَِهَذا َوَنََه َعْن َهَذا. َولَيَْس 
َ
ْحَدَث ََل َهَذا َوََل َهَذا؛ بَْل أ

َ
ِعنَْدُهْم َما أ

ْنَعَمَها لََعَ 
َ
ِ نِْعَمٌة أ ْنَعَم بِِمثِْلَها لََعَ  ِعنَْدُهْم َّلِله

َ
يِن إَله َوقَْد أ ِعبَاِدهِ الُْمْؤِمِننَي ِِف ادلِّ

بَا لََهٍب ُمْستَِوَياِن ِِف 
َ
ُ َعنُْه َوأ ِِب َطاِلٍب رَِِضَ اَّلله

َ
ه ْبَن أ نه لََعِ

َ
اِر فَِعنَْدُهْم أ الُْكفه

رِْسَل إََلْ 
ُ
ينِيهِة إْذ ُُكٌّ ِمنُْهَما أ ِ ادلِّ ِزُيَْت نِْعَمِة اَّلله

ُ
قِْدَر لََعَ الِْفْعِل َوأ

ُ
ِه الرهُسوُل َوأ

ُه بِِنْعَمِة آَمَن بَِها َوَهَذا  ْن ََيُصه
َ
يَماَن بِنَْفِسِه ِمْن َغْْيِ أ ِعلهتُُه لَِكنه َهَذا َفَعَل اْْلِ

ُ َعلَيِْه َذلَِك الُْمْؤِمنَ  َل اَّلله ْن ُيَفضِّ
َ
ُه  َفَعَل الُْكْفَر بِنَْفِسِه ِمْن َغْْيِ أ َوََل َخصه

ِِب لََهٍب 
َ
اِر َكأ يَماَن إََل الُْكفه َ َحبهَب اْْلِ نه اَّلله

َ
ْجِلَها وَِعنَْدُهْم أ

َ
بِِنْعَمِة آَمَن ِْل

ْمثَاِِلِ َوَزيهنَُه ِِف قُلُوِب 
َ
ُ َعنُْه َوأ ْمثَاِِلِ َكَما َحبهبَُه إََل الُْمْؤِمِننَي َكَعِِلِّ رَِِضَ اَّلله

َ
َوأ

ائَِفتَنْيِ  ائَِفتنَْيِ َسَواٌء لَِكنه الطه َه الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن إََل الطه  َوَكره
ُهْم بَِها َوَهُؤََلِء لَْم يَْكَرُهوا  ُ إََلِْهْم بَِغْْيِ نِْعَمٍة َخصه َهُؤََلِء َكِرُهوا َما َكرهَهُه اَّلله

َم َعنْ  ُ إََلِْهْم. َوَمْن تََوهه ِ َما َكرهَهُه اَّلله اَعَة ِمْن اَّلله نه الطه
َ
ْو َمْن َنَقَل َعنُْهْم أ

َ
ُهْم أ

َحٌد ِمْن ُعلََماِء 
َ
َوالَْمْعِصيََة ِمْن الَْعبِْد َفُهَو َجاِهٌل بَِمْذَهِبِهْم؛ فَإِنه َهَذا لَْم َيُقلُْه أ

ْصَل قَْولِِهْم إنه فِْعَل 
َ
ْن َيُقوَِلُ فَإِنه أ

َ
اَعِة َكِفْعِلِه  الَْقَدِريهِة َوََل ُيْمِكُن أ الَْعبِْد لِلطه

ُ بِإَِراَدِة َخلََقَها  ُه اَّلله ْن ََيُصه
َ
ُهَما َفَعلَُه بُِقْدَرِة ََتُْصُل َِلُ ِمْن َغْْيِ أ لِلَْمْعِصيَِة لَِكَ

وا بَِهِذهِ اْْليَِة لََعَ مَ  َحِدِهَما فَإَِذا اْحتَجُّ
َ
ةٍ َجَعلََها ِفيِه ََتْتَصُّ بِأ ْذَهِبِهْم ِفيِه َوََل قُوه
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نهُه َتَعاََل قَاَل: }قُْل 
َ
ًة َعلَيِْهْم ََل لَُهْم؛ ِْل ََكنُوا َجاِهِلنَي بَِمْذَهِبِهْم َوََكنَْت اْْليَُة ُحجه

يِّئَاُت الَْمْفُعولَُة  { وَِعنَْدُهْم لَيَْس اْْلََسنَاُت الَْمْفُعولَُة َوََل السه ِ ُُكٌّ ِمْن ِعنِْد اَّلله
 ِ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن  ِمْن ِعنِْد اَّلله

َ
ُهَما ِمْن الَْعبِْد وقَْوِل َتَعاََل }َما أ بَْل لَِكَ

َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنْفِسَك{ َُمَاِلٌف ِلَقْولِِهْم فَإِنه ِعنَْدُهْم اْْلََسنََة 
َ
ِ َوَما أ اَّلله

يِّئََة الَْمْفُعولََة ِمْن الَْعبِْد ََل  ِ ُسبَْحانَُه. َوَكَذلَِك َمْن اْحتَجه الَْمْفُعولََة َوالسه  ِمْن اَّلله
 } ِ ِمْن ُمثِْبتَِة الَْقَدِر بِاْْليَِة لََعَ إْثبَاتِِه إَذا اْحتَجه بَِقْوِِلِ َتَعاََل }قُْل ُُكٌّ ِمْن ِعنِْد اَّلله

ا لََعَ َمْن َيُقوُل  َ َذَكَر َهِذهِ اْْليََة رَدا يِّئَُة  ََكَن َُمِْطئًا؛ فَإِنه اَّلله ِ َوالسه اْْلََسنَُة ِمْن اَّلله
 ِ نه اْْلََسنََة الَْمْفُعولََة ِمْن اَّلله

َ
َحٌد ِمْن َطَوائِِف انلهاِس؛ أ

َ
ِمْن الَْعبِْد َولَْم َيُقْل أ

ْهُل 
َ
يًْضا فَإِنه َنْفَس فِْعِل الَْعبِْد َوإِْن قَاَل أ

َ
يِّئََة الَْمْفُعولََة ِمْن الَْعبِْد. َوأ َوالسه

نه الَْعبَْد 
َ
َ َخلََقُه َوُهَو ََمْلُوٌق َِلُ َوَمْفُعوٌل َِلُ؛ فَإِنهُهْم ََل ُينِْكُروَن أ نه اَّلله

َ
ْثبَاِت: أ اْْلِ

يًْضا فَإِنه 
َ
ُ َخلََقَها. َوأ ْت َوإِْن ََكَن اَّلله

َ
ْفَعاِل َوبِِه قَاَمْت َوِمنُْه نََشأ

َ
ُهَو الُْمتََحرُِّك بِاْْل

َصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن قَْوَِلُ َبْعَد هَ 
َ
ِ َوَما أ َصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّلله

َ
َذا }َما أ

ْثبَاِت ََل َيُقولُوَن:  ْهَل اْْلِ
َ
اَعِة َوالَْمْعِصيَِة؛ فَإِنه أ َ بِالطه ْن ُيَفَسه

َ
َنْفِسَك{ َيْمتَِنُع أ

ْخَرى؛ بَْل َيقُ 
ُ
َ َخاِلُق إْحَداُهَما ُدوَن اْْل ْفَعاِل إنه اَّلله

َ
َ َخاِلٌق ِْلَِميِع اْْل ولُوَن إنه اَّلله

 َوُُكِّ اْْلََواِدِث. 

ةِ ] مه
ُ
 [َمْذَهَب َسلَِف اْْل

ِة  مه
ُ
نه َمْذَهَب َسلَِف اْْل

َ
ْن ُيْعلََم أ

َ
ا يَنْبَِِغ أ ٍء  -َوِممه ُ َخاِلُق ُُكِّ ََشْ َمَع قَْولِِهْم: اَّلله

 
ْ
نهُه َما َشاَء ََكَن َوَما لَْم يََشأ

َ
ٍء قَِديٌر َوَربُُّه َوَمِليُكُه َوأ نهُه لََعَ ُُكِّ ََشْ

َ
لَْم يَُكْن َوأ
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ُه اِْلَْْيُ َمنُوًًع  ُّ َجُزوًًع َوإَِذا َمسه ُه الَّشه ي َخلََق الَْعبَْد َهلُوًًع إَذا َمسه ِ نهُه ُهَو اَّله
َ
َوأ

: }لَِمْن َشاَء إنه الَْعبَْد فَاِعٌل َحِقيَقًة َوَِلُ َمِشيئٌَة َوقُْدَرٌة قَاَل َتَعاََل  -َوََنَْو َذلَِك 
ُ رَبُّ الَْعالَِمنَي{ َوقَاَل َتَعاََل  ْن يََشاَء اَّلله

َ
ْن يَْستَِقيَم{ }َوَما تََشاُءوَن إَله أ

َ
ِمنُْكْم أ

ْن يََشاَء 
َ
ََذ إََل َربِِّه َسِبيًَل{ }َوَما تََشاُءوَن إَله أ }إنه َهِذهِ تَْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اَته

{ َوقَاَل َتَعاََل  ُ ْن اَّلله
َ
: }لََكه إنهُه تَْذِكَرٌة{ }َفَمْن َشاَء َذَكَرُه{ }َوَما يَْذُكُروَن إَله أ

ْهُل الَْمْغِفَرِة{ . َوَهَذا الَْموِْضُع اْضَطَرَب ِفيِه 
َ
ْهُل اتلهْقَوى َوأ

َ
ُ ُهَو أ يََشاَء اَّلله

لَُة َوََنُْوُهْم ِمنْ   انْلَُّفاِة: الُْكْفُر َوالُْفُسوُق اِْلَائُِضوَن ِِف الَْقَدِر َفَقالَْت الُْمْعََتِ
ُ ُمَْنهٌه َعْن فِْعِل الَْقِبيِح بِاتَِّفاِق الُْمْسِلِمنَي فَََل  ْفَعاٌل قَِبيَحٌة َواَّلَله

َ
َوالِْعْصيَاُن أ

تَُكوُن فِْعًَل َِلُ. َوقَاَل َمْن رَده َعلَيِْهْم ِمْن الَْمائِِلنَي إََل اْْلََْبِ بَْل ِِهَ فِْعلُُه 
ْفَعاًَل لِلِْعبَاِد بَْل ِِهَ وَ 

َ
 لَيَْسْت أ

 َكْسٌب لِلَْعْبدِ 

ثَِْي لََها ِِف ُحُدوِث َمْقُدورَِها َوََل ِِف ِصَفٍة ِمْن ِصَفاتَِها 
ْ
َوقَالُوا: إنه قُْدَرةَ الَْعبِْد ََل تَأ

ْجَرى الَْعاَدَة ِِبَلِْق َمْقُدورَِها ُمَقاِرنًا لََها َفيَُكو
َ
َ أ ِ َوإِنه اَّلله ُن الِْفْعُل َخلًْقا ِمْن اَّلله

إبَْداًًع َوإِْحَداثًا َوَكْسبًا ِمْن الَْعبِْد لُِوقُوِعِه ُمَقاِرنًا ِلُقْدَرتِِه َوقَالُوا: إنه الَْعبَْد لَيَْس 
ْفَعاِِلِ َوََل ُموِجًدا لََها َوَمَع َهَذا َفَقَد َيُقولُوَن: إنها ََل َنُقوُل بِاْْلََْبِ 

َ
 ُُمِْدثًا ِْل

ي ََل يُثِْبُت لِلَْعبِْد  ِ الَْمْحِض بَْل نُثِْبُت لِلَْعبِْد قُْدَرًة َحاِدثًَة َواْْلََْبِيُّ الَْمْحُض اَّله
 قُْدَرًة. 
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َلْقِ 
ْ

ثْبَُتوهُ َوَبِّْيَ اْل
َ
ِي أ قُوَن بَِّْيَ الَْكْسِب اَّله َخُذوا ُيَفرن

َ
َفَقالُوا: الَْكْسُب ِعبَاَرٌة  وَأ

اِن الْمَ  ْقُدوِر بِالُْقْدَرِة اْْلَاِدثَِة َواِْلَلُْق ُهَو الَْمْقُدوُر بِالُْقْدَرِة الَْقِديَمِة َعْن اقَِّْتَ
يًْضا الَْكْسُب ُهَو الِْفْعُل الَْقائُِم بَِمَحلِّ الُْقْدَرِة َعلَيِْه َواِْلَلُْق ُهَو الِْفْعُل 

َ
َوقَالُوا: أ

اَل لَُهْم انلهاُس: َهَذا ََل يُوِجُب فَْرقًا بنَْيَ َكْوِن اِْلَاِرُج َعْن َُمَلِّ الُْقْدَرةِ َعلَيِْه. َفقَ 
ْحَدَث وََصنََع وََعِمَل َوََنِْو َذلَِك؛ فَإِنه 

َ
وَْجَد َوأ

َ
الَْعبِْد َكَسَب َوَبنْيَ َكْونِِه َفَعَل َوأ

يًْضا َمْقُدوٌر بِالُْقْدَرِة اْْلَا
َ
ِدثَِة َوُهَو قَائٌِم ِِف فِْعلَُه َوإِْحَداثَُه َوَعَملَُه وَُصنَْعُه ُهَو أ

يًْضا َفَهَذا فَْرٌق ََل َحِقيَقَة َِلُ فَإِنه َكْوَن الَْمْقُدوِر ِِف َُمَلِّ 
َ
َُمَلِّ الُْقْدَرِة اْْلَاِدثَِة. َوأ

ثِِْي الُْقْدَرةِ ِفيِه: 
ْ
ْو َخارًِجا َعْن َُمَلَِّها ََل َيُعوُد إََل َنْفِس تَأ

َ
لََعَ َوُهَو َمْبِِنٌّ الُْقْدَرةِ أ
ْصلَِّْيِ 

َ
 "  " أ

ْكََثُ 
َ
َ ََل َيْقِدُر لََعَ فِْعٍل َيُقوُم بِنَْفِسِه َوإِنه َخلَْقُه لِلَْعالَِم ُهَو َنْفُس الَْعالَِم َوأ إنه اَّلله

 ِهْم لََعَ ِخََلِف َذلَِك. الُْعَقََلِء ِمْن الُْمْسِلِمنَي وََغْْيِ 

وُن َمْقُدورَُها إَله ِِف َُمَلِّ وُُجوِدَها َوََل يَُكوُن اثلهاِِن إنه قُْدَرَة الَْعبِْد ََل يَكُ وَ 
ٌء ِمْن َمْقُدورَِها َخارًِجا َعْن َُمَلَِّها. َوَِف َذلَِك نَِزاٌع َطِويٌل لَيَْس َهَذا َموِْضَعُه.   ََشْ

 

يًْضا 
َ
ثرُِي بُِمَجرهِد اَِلْقِِتَانِ َوأ

ْ
َ اتلهأ ْن يَ  فَإَِذا فُِّسن

َ
ُكوَن الَْفاِرُق ِِف فَََل فَْرَق بنَْيَ أ

يًْضا قَاَل لَُهْم الُْمنَازُِعوَن: ِمْن الُْمْستَِقرِّ ِِف فَِطِر 
َ
. َوأ ْو َخارًِجا َعْن الَْمَحلِّ

َ
الَْمَحلِّ أ

لَْم َفُهَو َظالٌِم َوَمْن َفَعَل  نه َمْن َفَعَل الَْعْدَل َفُهَو ًَعِدٌل َوَمْن َفَعَل الظُّ
َ
انلهاِس أ

ُ  الَْكِذَب َفُهوَ  ََكِذٌب فَإَِذا لَْم يَُكْن الَْعبُْد فَاِعًَل ِلَكِذبِِه َوُظلِْمِه وََعْدِِلِ بَْل اَّلله
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لِْم قَالُوا: َوَهَذا َكَما  ْن يَُكوَن ُهَو الُْمتهِصَف بِالَْكِذِب َوالظُّ
َ
فَاِعٌل َذلَِك لَِزَم أ

ْنتُْم وََسائُِر الصفاتية: ِمْن الُْمْستَِقرِّ ِِف 
َ
نه َمْن قَاَم بِِه الِْعلُْم قُلْتُْم أ

َ
فَِطِر انلهاِس أ

َفُهَو ًَعلٌِم َوَمْن قَاَمْت بِِه الُْقْدَرُة َفُهَو قَاِدٌر َوَمْن قَاَمْت بِِه اْْلََرَكُة َفُهَو ُمتََحرٌِّك 
َراَدُة َفُهَو ُمِري ٌد َوقُلْتُْم إَذا ََكَن َوَمْن قَاَم بِِه اتلهََكُُّم َفُهَو ُمتَََكٌِّم َوَمْن قَاَمْت بِِه اْْلِ

َفاِت َفَهِذهِ  ي َخلََقُه ِفيِه َكَسائِِر الصِّ ِ ًما لِلَْمَحلِّ اَّله ُم ََمْلُوقًا ََكَن لََكَ اللََْكَ
ْفَعاَل. 

َ
يًْضا َمْن َفَعَل اْْل

َ
َفاُت نَِظُْيَها أ رَِدُة ِفيَمْن قَاَمْت بِِه الصِّ  الَْقاِعَدُة الُْمطه

يًْضا: الْقُ 
َ
ْفَعاِل إىَل الِْعَبادِ َوقَالُوا أ

َ
َكَقْوِِلِ َتَعاََل:  ْرآُن َمْملُوٌء بِِذْكِر إَضافَِة َهِذهِ اْْل

: }اْعَملُوا َما ِشئْتُْم{ َوقَْوِِلِ: }َوقُِل اْعَملُوا  }َجَزاًء بَِما ََكنُوا َيْعَملُوَن{ َوقَْوِِلِ
يَن آَمنُ  ِ ُ َعَملَُكْم{ َوقَْوِِلِ: }إنه اَّله ْمثَاِل فََسَْيَى اَّلله

َ
اِْلَاِت{ َوأ وا وََعِملُوا الصه

 َذلَِك. 

نه الَْعْبَد َُيَْمُد َويَُذمُّ لََعَ فِْعلِهِ 
َ
َع َوالَْعْقَل ُمتهِفَقاِن لََعَ أ ْ يًْضا إنه الَّشه

َ
 َوقَالُوا )أ

 ِ ْو َسيِّئًَة فَلَْو لَْم يَُكْن إَله فِْعُل َغْْيِهِ لَََكَن َذل
َ
َك الَْغْْيُ ُهَو َوَيُكوُن َحَسنًَة َِلُ أ

ٌم لَيَْس َهَذا َموِْضَع بَْسِطِه لَِكْن  لَِة " لََكَ
َ
الَْمْحُموَد الَْمْذُموَم َعلَيَْها. َوَِف " الَْمْسأ

 نُنَبُِّه لََعَ نَُكٍت نَافَِعٍة ِِف َهَذا الَْموِْضِع الُْمْشُِكِ 

 َفَنُقوُل:

: لَْفٌظ ِفيِه إَْجَاٌل؛ فَإِنهُه تَاَرًة يَُراُد بِالِْفْعِل قَْوُل الَْقائِِل: َهَذا َفَعَل َهَذا َوَفَعَل َهَذا
ْفَعلُُه فِْعًَل 

َ
َنْفُس الِْفْعِل َوتَاَرًة يَُراُد بِِه ُمَسَمه الَْمْصَدِر. َفيَُقوُل َفَعلْت َهَذا أ
ي  ِ ِريَد بِالَْعَمِل َنْفُس الِْفْعِل اَّله

ُ
ْعَملُُه َعَمًَل فَإَِذا أ

َ
ُهَو ُمَسَمه وََعِملْت َهَذا أ
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نَْساِن وَِصيَاِمِه َوََنِْو َذلَِك فَالَْعَمُل ُهنَا ُهَو الَْمْعُموُل َوقَْد  الَْمْصَدِر َكَصََلِة اْْلِ
ِريَد بَِذلَِك َما َُيُْصُل بَِعَمِلِه َكنَِساَجِة 

ُ
ََد ُهنَا ُمَسَمه الَْمْصَدِر َوالِْفْعِل؛ َوإَِذا أ اَته

ا ِر َوََنِْو َذلَِك فَالَْعَمُل ُهنَا َغْْيُ الَْمْعُموِل قَاَل َتَعاََل }َيْعَملُوَن َِلُ اثلهوِْب َوبِنَاِء ادله
َما يََشاُء ِمْن َُمَاِريَب َوَتَماِثيَل وَِجَفاٍن ََكْْلََواِب َوقُُدوٍر َراِسيَاٍت{ فََجَعَل َهِذهِ 

. َوِمْن َهَذا اْْلَاِب قَوْ  ُ َخلََقُكْم َوَما الَْمْصنُوًَعِت َمْعُمولًَة لِلِْجنِّ ِل َتَعاََل }َواَّلله
ي َوالُْمَراُد بِِه َما َتنِْحتُونَُه ِمْن  ِ َصحِّ الَْقْولنَْيِ }َما{ بَِمْعََن اَّله

َ
َتْعَملُوَن{ فَإِنهُه ِِف أ

ُ َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُ  َتْعبُُدوَن َما َتنِْحتُوَن{ }َواَّلله
َ
ْصنَاِم َكَما قَاَل َتَعاََل }أ

َ
وَن{ اْْل

ْصنَاَم الهِِت َتنِْحتُوَنَها. َوِمنُْه َحِديُث ُحَذْيَفَة َعْن 
َ
ُ َخلََقُكْم وََخلََق اْْل ْي َواَّلَله

َ
أ

َ َخاِلُق ُُكِّ َصانٍِع وََصنَْعِتِه{ لَِكْن قَْد  ُ َعلَيِْه وََسلهَم }إنه اَّلله انلهِِبِّ َصَّله اَّلله
 َ نه اَّلله

َ
ْفَعاَل الِْعبَاِد ِمْن وَْجٍه آَخَر َفيَُقاُل: إَذا ََكَن يُْستََدلُّ بِاْْليَِة لََعَ أ

َ
 َخلََق أ

ي  ِ َِلِف اَّله
ْ
ْن يَُكوَن ُهَو اِْلَاِلَق لِلتهأ

َ
َخاِلًقا لَِما َيْعَملُونَُه ِمْن الَْمنُْحوتَاِت لَِزَم أ

َِل 
ْ
ْوثَانًا بَِذلَِك اتلهأ

َ
َها إنهَما َصارَْت أ ْحَدثُوُه ِفيَها فَإِنه

َ
ِف َوإَِله فَِْهَ بُِدوِن َذلَِك أ

ْفَعالِِهْم. َوالَْمْقُصوُد 
َ
َِلِف ََكَن َخاِلًقا ِْل

ْ
لَيَْسْت َمْعُمولًَة لَُهْم َوإَِذا ََكَن َخاِلًقا لِلتهأ

نَْواٌع وََذلَِك َُكَْفِظ اْْلِنَاِء َواِْلِيَ 
َ
نِْع " أ نه لَْفَظ " الِْفْعِل " َو " الَْعَمِل " َو " الصُّ

َ
اَطِة أ

َوانلَِّجاَرِة َتَقُع لََعَ َنْفِس ُمَسَمه الَْمْصَدِر ولَََعَ الَْمْفُعوِل َوَكَذلَِك لَْفُظ " اتلََِّلَوِة 
ِم " َو " الَْقْوِل " َيَقُع لََعَ َنْفِس ُمَسَمه الَْمْصَدِر ولَََعَ َما  " َو " الِْقَراَءِة " َو " اللََْكَ

اُد بِاتلََِّلَوِة َوالِْقَراَءِة َنْفُس الُْقْرآِن  َُيُْصُل بَِذلَِك ِمْن َنْفِس  ِم فَُْيَ الَْقْوِل َواللََْكَ
نه الَْقائَِل إَذا قَاَل 

َ
؛ َكَما يَُراُد بَِها ُمَسَمه الَْمْصَدِر. َوالَْمْقُصودُ ُهنَا أ الَْمْقُروِء الَْمتْلُوِّ

ْو فِْعُل الَْعبْ 
َ
ِ أ فَاُت فِْعُل اَّلله ِ بَِمْعََن َهِذهِ اتلهََصُّ َها فِْعُل اَّلله نه

َ
َراَد بَِذلَِك أ

َ
ِد؛ فَإِْن أ
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يِح الَْعْقِل َولَِكْن َمْن قَاَل ِِهَ  الَْمْصَدِر َفَهَذا بَاِطٌل بِاتَِّفاِق الُْمْسِلِمنَي َوبََِصِ
ِ َكَسائِِر الَْمْخلُو نهَها َمْفُعولٌَة ََمْلُوقٌَة َّلِله

َ
َراَد بِِه أ

َ
ِ َوأ .فِْعُل اَّلله  قَاِت َفَهَذا َحقٌّ

ِ فِْعٌل َيُقوُم بِهِ ُثمه  فَََل فَْرَق ِعنَْدُه بنَْيَ فِْعِلِه  ِمْن َهُؤََلءِ َمْن قَاَل إنهُه لَيَْس َّلِله
قُوَن بنَْيَ َهَذا َوَهَذا َفيَُقولُوَن  يَن ُيَفرِّ ِ ا اْْلُْمُهوُر اَّله مه

َ
َوَمْفُعوِِلِ وََخلِْقِه َوََمْلُوقِِه. َوأ

 ِ ا الَْعبُْد فَِْهَ فِْعلُُه الَْقائُِم َهِذهِ ََمْلُوقٌَة َّلِله مه
َ
ِ لَيَْسْت ِِهَ َنْفَس فِْعِلِه َوأ  َمْفُعولٌَة َّلِله

ْق ِِف َحقِّ الرهبِّ  ِريَد بِالِْفْعِل الَْمْفُعوُل؛ َفَمْن لَْم ُيَفرِّ
ُ
يًْضا َمْفُعولٌَة َِلُ إَذا أ

َ
بِِه َوِِهَ أ

ِ َتَعاََل َولَيَْس لُِمَسَمه فِْعِل َتَعاََل بنَْيَ الِْفْعِل َوالَْمْفُعوِل  َها فِْعُل اَّلله إَذا قَاَل إنه
ِ ِعنَْدُه َمْعنَيَاِن وَِحينَئٍِذ فَََل تَُكوُن فِْعًَل لِلَْعبِْد َوََل َمْفُعولًَة َِلُ بَِطِريِق  اَّلله

ْوََل 
َ
 اْْل

 

  َوَبْعُض َهُؤََلءِ قَاَل ِِهَ فِْعٌل لِلرهبن َولِلَْعْبدِ 

ْثبَ 
َ
نه فِْعَل الرهبِّ فَأ

َ
لَِة يَُوافُِقوَن َهُؤََلِء لََعَ أ ْكََثُ الُْمْعََتِ

َ
. َوأ َت َمْفُعوًَل بنَْيَ فَاِعلنَْيِ

قُوَن ِِف الَْعبِْد بنَْيَ الِْفْعِل  ُهْم ُيَفرِّ نه
َ
َتَعاََل ََل يَُكوُن إَله بَِمْعََن َمْفُعوِِلِ َمَع أ

 َ ائَِفتنَْيِ وََحاُروا ِفيَها. َوالَْمْفُعوِل؛ فَِلَهَذا َعُظَم الْنِّ لَُة لََعَ الطه
َ
ْشََكَْت الَْمْسأ

َ
اُع َوأ

ا َمْن قَاَل: َخلُْق الرهبِّ َتَعاََل لَِمْخلُوقَاتِِه لَيَْس ُهَو َنْفَس ََمْلُوقَاتِِه قَاَل: إنه  مه
َ
َوأ

ْفَعاَل الِْعبَاِد ََمْلُوقٌَة َكَسائِِر الَْمْخلُوقَاِت َوَمْفُعولَةٌ 
َ
 لِلرهبِّ َكَسائِِر الَْمْفُعوََلِت أ

َها َنْفُس فِْعِل الَْعبِْد ولَََعَ َهَذا  َها َنْفُس فِْعِل الرهبِّ وََخلِْقِه بَْل قَاَل إنه َولَْم َيُقْل: إنه
لُْم َوََنُْو َذلَِك ِمْن الَْقبَائِِح َيتهِصُف  بَْهُة؛ فَإِنهُه ُيَقاُل الَْكِذُب َوالظُّ بَِها  تَُزوُل الشُّ
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َمْن ََكنَْت فِْعًَل َِلُ َكَما َيْفَعلَُها الَْعبُْد َوَتُقوُم بِِه َوََل َيتهِصُف بَِها َمْن ََكنَْت 
نهُه ُسبَْحانَُه ََل َيتهِصُف بَِما َخلََقُه 

َ
ََمْلُوقًَة َِلُ إَذا ََكَن قَْد َجَعلََها ِصَفًة ِلَغْْيِهِ َكَما أ

ُعوِم  ْشََكِل َوالَْمَقاِديِر َواْْلََرََكِت وََغْْيِ ِِف َغْْيِهِ ِمْن الطُّ
َ
َوائِِح َواْْل لَْواِن َوالره

َ
َواْْل

َن بِِه َوإَِذا َخلََق َراِِئًَة  نَْساِن لَْم يَُكْن ُهَو الُْمتَلَوِّ َذلَِك؛ فَإَِذا ََكَن قَْد َخلََق لَْوَن اْْلِ
ْو ُصوَرةً قَِبيَحًة وَ 

َ
ا أ ْو َطْعًما ُمرا

َ
ا ُهَو َمْكُروهٌ َمْذُموٌم ُمْستَْقبٌَح ُمنْتِنًَة أ ََنَْو َذلَِك ِممه

ْفَعاِل 
َ
لَْم يَُكْن ُهَو ُمتهِصًفا بَِهِذهِ الَْمْخلُوقَاِت الَْقِبيَحِة الَْمْذُموَمِة الَْمْكُروَهِة َواْْل

هِ  مِّ ًة ِلَفاِعِلَها وََسبَبًا َِّلَ وَِعَقابِِه وََجاِْلًَة  الَْقِبيَحِة. َوَمْعََن ُقبِْحَها َكْوُنَها َضاره
ي  ِ ي قَاَمْت بِِه؛ ََل لََعَ اِْلَاِلِق اَّله ِ ْمٌر َيُعوُد لََعَ الَْفاِعِل اَّله

َ
لَِمِه وََعَذابِِه. َوَهَذا أ

َ
ِْل

 َخلََقَها فِْعًَل ِلَغْْيِهِ. 

يَن َيُقولُوَن َِلُ ِحْكَمٌة ِفيَما َخلََقُه ِِف  ِ ا ُهَو  ُثمه لََعَ قَْوِل اْْلُْمُهوِر اَّله الَْعالَِم ِممه
ِة  اره ْفَعاِل الَْقِبيَحِة الضه

َ
ُمْستَْقبٌَح وََضارٌّ َوُمؤٍْذ َيُقولُوَن: َِلُ ِفيَما َخلََقُه ِمْن َهِذهِ اْْل

ْمَراِض 
َ
ِلَفاِعِلَها ِحْكَمٌة َعِظيَمٌة؛ َكَما َِلُ ِحْكَمٌة َعِظيَمٌة ِفيَما َخلََقُه ِمْن اْْل

 َوالُْغُموِم. 

ْفَعاُُلُ ََل ُيَعلهُل ََل َهَذا َوََل َهَذا.َوَمْن 
َ
 َيُقوُل: ََل ُتَعلهُل أ

نَْساِن َعًَم َوَمَرًضا وَُجوًًع َوَعَطًشا  َ َتَعاََل إَذا َخلََق ِِف اْْلِ نه اَّلله
َ
ُح َذلَِك أ يُوَضِّ

َِّم َووََصبًا َونََصبًا َوََنَْو َذلَِك ََكَن الَْعبُْد ُهَو الَْمِريَض اْْلَائَِع  ل
َ
الَْعْطَشاَن الُْمتَأ

َذى َوالَْكَراَهِة ًَعَد إََلِْه َوََل َيُعوُد إََل 
َ
ُر َهِذهِ الَْمْخلُوقَاِت َوَما ِفيَها ِمْن اْْل فَََّضَ

ٌء ِمْن َذلَِك فََكَذلَِك َما َخلََق ِفيِه ِمْن َكِذٍب َوُظلٍْم َوُكْفٍر َوََنِْو  ِ َتَعاََل ََشْ اَّلله
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ُمورٌ 
ُ
ْي َذلَِك ِِهَ أ

َ
ٌة َمْكُروَهٌة ُمؤِْذيٌَة. وََهَذا َمْعََن َكْونَِها َسيِّئَاٍت َوَقبَائَِح أ  َضاره

نه َمَرَضُه َونَََتَ 
َ
ُه َكَما أ يًْضا َغْْيَُه َوتََُّضُّ

َ
ُه َوقَْد تَُسوُء أ َها تَُسوُء َصاِحبََها َوتََُّضُّ نه

َ
أ

َ ِرُِيِه َوََنَْو َذلَِك قَْد يَُسوُء َغْْيَُه َوَيَُّضُّ  نه اَّلله
َ
نه الَْقَدِريهَة َسلهُموا أ

َ
ُ َذلَِك أ ُه. ُيبنَيِّ

قَْد ََيْلُُق ِِف الَْعبِْد ُكْفًرا َوفُُسوقًا لََعَ َسِبيِل اْْلََزاِء َكَما ِِف قَْوِل َتَعاََل }َوُنَقلُِّب 
ٍة{ وَ  َل َمره وه

َ
بَْصارَُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أ

َ
فْئَِدَتُهْم َوأ

َ
قَْوِِلِ }ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض أ

ُ قُلُوَبُهْم{ .  َزاَغ اَّلله
َ
ا َزاُغوا أ ُ َمَرًضا{ َوقَْوِِلِ }فَلَمه  فََزاَدُهُم اَّلله

نه َهِذهِ الَْمْخلُوقَاِت تَُكوُن فِْعًَل لِلَْعبِْد َوَكْسبًا َِلُ َُيَْزى 
َ
ُثمه إنهُه ِمْن الَْمْعلُوِم أ

ْهِل َعلَيَْها َويَْستَِحقُّ 
َ
ِ َتَعاََل فَالَْقْوُل ِعنَْد أ مه َعلَيَْها َوالِْعَقاَب َوِِهَ ََمْلُوقٌَة َّلِله اَّله

ْعَماِل الِْعبَاِد ابِْتَداًء ََكلَْقْوِل ِفيَما ََيْلُُقُه َجَزاًء ِمْن 
َ
ْثبَاِت ِفيَما ََيْلُُقُه ِمْن أ اْْلِ

قَا ِمْن وَْجٍه آَخرَ  قُوا بَيْنَُهَما بَِفْرِق  َهَذا الْوَْجِه َوإِْن افََّْتَ ْن ُيَفرِّ
َ
َوُهْم ََل ُيْمِكنُُهْم أ

ِ ُدوَن َهَذا َوَهَذا فِْعًَل لِلَْعبِْد ُدوَن َهَذا؛ َولَِكْن  َيُعوُد إََل َكْوِن َهَذا فِْعًَل َّلِله
ِ َتَعاََل ِلَكْونِِه َجَزاًء لِلَْعبِْد وََذلَِك   ََل َُيُْسُن ِمنُْه َيُقولُوَن إنه َهَذا َُيُْسُن ِمْن اَّلله

ْن يََُّضه اْْلَيََواَن إَله 
َ
ُه َوُهْم َيُقولُوَن ََل َُيُْسُن ِمنُْه أ ِلَكْونِِه ابِْتَداًء لِلَْعبِْد بَِما يََُّضُّ

ْو ِعوٍَض ََلِحٍق. 
َ
 ِِبُْرِم َسابٍِق أ

ْثَباِت لِلَْقَدرِ  ْهُل اإْلِ
َ
ا أ مه

َ
ُق بنَْيَ ََمْلُوٍق َوََمْلُوٍق. َفَمْن لَْم ُيَعلِّْل ِمنُْهْم ََل يُ  وَأ  َفرِّ

ُْمُهورُ  ِْكَمِة َوُهْم اْلْ
ْ

ا الَْقائِلُوَن بِاِل مه
َ
َذى  وَأ

َ
ِ َتَعاََل ِفيَما ََيْلُُقُه ِمْن أ َفيَُقولُوَن: َّلِله

 اْْلَيََواِن ِحَكٌم َعِظيَمٌة َكَما َِلُ ِحَكٌم ِِف َغْْيِ َهَذا َوََنُْن ََل ََنَُْصُ ِحْكَمتَُه ِِف 
ِ َتَعاََل لََعَ الَْواِحِد ِمْن انلهاِس َوَتْمِثيٌل  اثلهَواِب َوالِْعَوِض فَإِنه َهَذا ِقيَاٌس َّلِله
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لَُة " ُمَشبَِّهٌة ِِف  . َو " الُْمْعََتِ ْكَمِة الَْواِحِد ِمْن انلهاِس وََعْدِِلِ ِ وََعْدِِلِ ِِبِ ِْلِْكَمِة اَّلله
لٌَة ِِف الصِّ  ْفَعاِل ُمَعطِّ

َ
َ بَِما اْْل ُهْم يَِصُفوَن اَّلله نه

َ
ُصولِِهْم الَْفاِسَدِة أ

ُ
َفاِت َوِمْن أ

ونَُه  ِ قَائَِمٌة بِِه َوََل فِْعٌل قَائٌِم بِِه فَيَُسمُّ ََيْلُُقُه ِِف الَْعالَِم إْذ لَيَْس ِعنَْدُهْم ِصَفٌة َّلِله
 ِ ِهْم: ُهَو ُمتَََكٌِّم بَِكََلِم ََيْلُُقُه ِِف بِِه َوَيِصُفونَُه بَِما ََيْلُُقُه ِِف الَْعالَِم: ِمثُْل قَْول

نه رَِضاُه وََغَضبَُه وَُحبهُه َوُبْغَضُه 
َ
َغْْيِهِ َوُمِريٌد بِإَِراَدِة ُُيِْدُثَها ََل ِِف َُمَلٍّ َوقَْولُُهْم: أ

ي ََيْلُُقُه ِمْن اثلهَواِب َوالِْعَقاِب َوقَْولُُهْم: إ ِ نهُه لَْو ََكَن َخاِلًقا ُهَو َنْفُس الَْمْخلُوِق اَّله
قَْواِل الهِِت إَذا 

َ
ْمثَاُل َذلَِك ِمْن اْْل

َ
الَِم الََْكِذَب. َوأ بَُه لَََكَن ُهَو الظه لََظلََم الَْعبَْد َوَكذه

ِة  ئِمه
َ
لَِف َواْْل وَرِة. َولَِهَذا اْشتَده نَِكُْي السه ُ تََدبهَرَها الَْعاقُِل َعِلَم فََساَدَها بِالَّضه

نه َهَذا ِِف َعلَ 
َ
لَُف أ نه الُْقْرآَن ََمْلُوٌق وََعِلَم السه

َ
ْظَهُروا الَْقْوَل بِأ

َ
ا أ يِْهْم ََل ِسيهَما لَمه

ْن 
َ
ُمُه ُهَو َما ََيْلُُقُه لَلَِزَم أ نهُه لَْو ََكَن لََكَ

َ
ِ َتَعاََل َوأ ِم اَّلله اْْلَِقيَقِة ُهَو إنَْكاٌر ِللََكَ

ٍم ََمْ  ًما َِلُ َفيَُكوُن إْنَطاقُُه لِلُْجلُوِد يَْوَم الِْقيَاَمة َوإِْنَطاقُُه يَُكوَن ُُكُّ لََكَ لُوٍق لََكَ
ًما َِلُ َوإَِذا  رُْجِل َوََنُْو َذلَِك لََكَ

َ
يِْدي َواْْل

َ
لِلِْجبَاِل َواْْلَََص بِالتهْسِبيِح وََشَهاَدُة اْْل

ٍم َموْجُ  ٍء ََكَن ُُكُّ لََكَ َمُه َوَهَذا قَْوُل اْْلُلُوَِلهِة ِمْن ََكَن َخاِلًقا ِلُُكِّ ََشْ وٍد لََكَ
ْمثَاِِلِ َولَِهَذا َيُقولُوَن: 

َ
ٍم ِِف الْوُُجوِد )اْْلَْهِميهة َكَصاِحِب الُْفُصوِص َوأ َوُُكُّ لََكَ
ُمُه ... َسَواٌء َعلَيْنَا نََْثُُه َونَِظاُمهُ   .(لََكَ

 َ نه اَّلله
َ
ََكنَْت ِصَفًة  َتَعاىَل إَذا َخلََق ِصَفًة ِِف ََمَلٍّ َوقَْد ُعلَِم بََِصِيِح الَْمْعُقوِل أ

لَِك الَْمَحلِّ فَإَِذا َخلََق َحَرَكًة ِِف َُمَلٍّ ََكَن َذلَِك الَْمَحلُّ ُهَو الُْمتََحرُِّك بَِها؛ َوإَِذا  َِّلَ
َح بِذَ  وِّ َن الُْمََّتَ ْو ِرُيًا ِِف ِجْسٍم ََكَن ُهَو الُْمتَلَوِّ

َ
ْو َخلََق لَْونًا أ

َ
لَِك َوإَِذا َخلََق ِعلًْما أ

ْو َحيَاًة ِِف َُمَلٍّ ََكَن َذلَِك الَْمَحلُّ ُهَو الَْعالَِم الَْقاِدَر الََْحه فََكَذلَِك إَذا 
َ
قُْدَرًة أ
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َخلََق إَراَدًة وَُحباا َوُبْغًضا ِِف َُمَلٍّ ََكَن ُهَو الُْمِريَد الُْمِحبه الُْمبِْغَض َوإَِذا َخلََق 
 ِلَعبِْد ََكَن الَْعبُْد ُهَو الَْفاِعَل فَإَِذا َخلََق َِلُ َكِذبًا َوُظلًْما َوُكْفًرا ََكَن الَْعبُْد فِْعًَل 

ا ََكَن الَْعبُْد ُهَو  الَِم الََْكفَِر َوإِْن َخلََق َِلُ َصََلًة وََصْوًما وََحجا ُهَو الََْكِذَب الظه
. ائَِم اْْلَاجه  الُْمَصِلِّ الصه

 ُ ءِ ِمْن ََمْلُوقَاتِهِ َواَّلَله رٌِد   َتَعاىَل ََل يُوَصُف بََِشْ بَْل ِصَفاتُُه قَائَِمٌة بَِذاتِِه َوَهَذا ُمطه
نهِة وََغْْيِِهْم َوَيُقولُوَن إنه  ْهِل السُّ

َ
لَِف وََُجُْهوِر الُْمْسِلِمنَي ِمْن أ ُصوِل السه

ُ
لََعَ أ

رِْض لَيَْس 
َ
َمَواِت َواْْل ِ لِلسه رِْض؛ بَْل اِْلَلُْق َخلَْق اَّلله

َ
َمَواِت َواْْل  ُهَو َنْفَس السه

يَن َواَفُقوُهْم  ِ نهِة اَّله ْهِل السُّ
َ
ِة َوأ ئِمه

َ
لَِف َواْْل َغْْيُ الَْمْخلُوِق ََل ِسيهَما َمْذَهُب السه

لََة َوَمْن َواَفَقُهْم مِ  . فَإِنه الُْمْعََتِ ْفَعاِِلِ
َ
ِ َوأ ْن اْْلَْهِميهة لََعَ إْثبَاِت ِصَفاِت اَّلله

ْصَل لََعَ َمْن لَْم َيُقْل إنه اِْلَلَْق َغْْيُ الَْمْخلُوِق 
َ
َوالَْقَدِريهِة َنَقُضوا َهَذا اْْل

َفَة إَذا قَاَمْت بَِمَحلِّ ًَعدَ ُحْكُمَها  ْشَعِريِّ َوَمْن َواَفَقُه َفَقالُوا: إَذا قُلْتُْم إنه الصِّ
َ
ََكْْل

َكَما َذَكْرُتْم ِِف اْْلََرَكِة َوالِْعلِْم َوالُْقْدَرِة وََسائِِر  -وَن َغْْيِهِ لََعَ َذلَِك الَْمَحلِّ دُ 
ْعَراِض 

َ
ِ  -اْْل ْفَعاِل اَّلله

َ
اْنتََقَض َذلَِك َعلَيُْكْم بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن وََغْْيِِهَما ِمْن أ

هِ ُُمِْسنًا بِإِْحَساِن َخلِْقِه ِِف َغْْيِهِ َتَعاََل فَإِنهُه يَُسَمه ًَعِدًَل بَِعْدِل َخلِْقِه ِِف َغْْيِ 
نهِة وََغْْيِِهْم  ْهِل السُّ

َ
فََكَذا يَُسَمه ُمتَََكًِّما بَِكََلِم َخلََقُه ِِف َغْْيِهِ. َواْْلُْمُهوُر ِمْن أ

ي ِ ْصِل َوَيُقولُوَن إنهَما ََكَن ًَعِدًَل بِالَْعْدِل اَّله
َ
اِم َهَذا اْْل يبُوَن بِالَِْتَ قَاَم بِنَْفِسِه  َُيِ

ي َحَصَل لِلَْعبِْد َفُهَو  ِ ا الَْمْخلُوُق اَّله مه
َ
ي قَاَم بِنَْفِسِه. َوأ ِ َوُُمِْسنًا بِاْْلِْحَساِن اَّله

ا َما ََيْلُُقُه ِمْن الرهْْحَِة  مه
َ
نهُه رَْْحٌَن رَِحيٌم بِالرهْْحَِة الهِِت ِِهَ ِصَفتُُه َوأ

َ
ثَُر َذلَِك َكَما أ

َ
أ

 
َ
َفِة الهِِت ِِهَ ُمَسَمه الَْمْصَدِر َفُهَو أ َفِة َيَقُع تَاَرةً لََعَ الصِّ ثَُر تِلَْك الرهْْحَِة َواْسُم الصِّ
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ي ُهَو ُمَسَمه الَْمْفُعوِل َُكَْفِظ " اِْلَلِْق " َيَقُع تَاَرةً لََعَ  ِ َوَيَقُع تَاَرةً لََعَ ُمتََعلِِّقَها اَّله
ْمُر َيَقُع الِْفْعِل ولَََعَ الَْمْخلُوِق 

َ
ْخَرى َوالرهْْحَُة َتَقُع لََعَ َهَذا َوَهَذا َوَكَذلَِك اْْل

ُ
أ

ْمًرا َوَيَقُع لََعَ الَْمْفُعوِل تَاَرًة َكَقْوِِلِ َتَعاََل 
َ
ُمُر أ

ْ
َمَر يَأ

َ
ي ُهَو َمْصَدُر أ ِ ْمِرهِ اَّله

َ
لََعَ أ

ِ قََدًرا َمْقُدوًرا{ َوَكَذلَِك لَْفُظ  ْمُر اَّلله
َ
" الِْعلِْم " َيَقُع لََعَ الَْمْعلُوِم َو " }َوََكَن أ

ْْحَُد وََغْْيُُه 
َ
َدٌة. َوقَْد اْستََدله اْْلَِمامُ أ الُْقْدَرةِ " َتَقُع لََعَ الَْمْقُدوِر َوَنَظائُِر َهَذا ُمتََعدِّ

ِ َغْْيُ  َم اَّلله نه لََكَ
َ
ُّوا لََعَ أ نهِة ِِف َُجْلَِة َما اْستََدل ِة السُّ ئِمه

َ
 ََمْلُوٍق بَِقْوِِلِ َعلَيِْه ِمْن أ

اِت{ َوََنِْو َذلَِك َوقَالُوا اَِلْسِتَعاَذُة ََل ََتُْصُل  ِ اتلهامه ُعوُذ بَِكِلَماِت اَّلله
َ
ََلُم }أ السه

ُعوذُ بِرَِض 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم }اللهُهمه إِنِّ أ اك بِالَْمْخلُوِق َونَِظُْي َهَذا قَْوُل انلهِِبِّ َصَّله اَّلله

ِمْن َسَخِطك َوبُِمَعافَاتِك ِمْن ُعُقوَبِتك َوبِك ِمنْك{ . َوَمْن تََدبهَر َهَذا اْْلَاَب 
ََلِل ََل يَْستَِطيلُوَن لََعَ فَِريٍق ِمْن الُْمنْتَِسِبنَي إََل  ْهَل اْْلَِدِع َوالضه

َ
َوََنَْوُه وََجَد أ

نهِة َوالُْهَدى إَله بَِما َدَخلُوا ِفيِه ِمنْ  ْخَرى وََضََلٍل آَخَر ََل ِسيهَما  السُّ
ُ
نَْوِع بِْدَعٍة أ

وَن َعلَيِْهْم بَِما َواَفُقوُهْم َعلَيِْه ِمْن َذلَِك َوَيْطلُبُوَن  إَذا َواَفُقوُهْم لََعَ َذلَِك َفيَْحتَجُّ
ْعَرِة ِمْن الْ  يِن إْن اْستََطاُعوا ُخُروَج الشه َعِجنِي لََواِزَمُه َحَّته َُيْرُِجوُهْم ِمْن ادلِّ

ْمثَالُُهْم بَِفِريِق ِمْن َطَوائِِف 
َ
َكَما َفَعلَْت الَْقَراِمَطُة اْْلَاِطِنيهُة َوالَْفََلِسَفُة َوأ

 الُْمْسِلِمنَي.

 

ْشَعِريهِة "
َ
 َو " الُْمْعََتِلَُة " اْسَتَطالُوا لََعَ " اْْل
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َفاِت َوالَْقَدِر بَِما  ْفَعاِل َوََنْوِِهْم ِمْن الُْمثِْبِتنَي لِلصِّ
َ
َواَفُقوُهْم َعلَيِْه ِمْن َنِْفِ اْْل

َم  نه لََكَ
َ
ُّوا بِِه َعلَيِْهْم ِِف أ ي اْستََدل ِ ْصلَُهْم اَّله

َ
ِ َتَعاََل َفنََقُضوا بَِذلَِك أ الَْقائَِمِة بِاَّلَله

ُموِر إَذا ُخِلَق بَِمَحلِّ 
ُ
َم وََغْْيَُه ِمْن اْْل نه اللََْكَ

َ
ِ َغْْيُ ََمْلُوٍق َوأ  ًَعَد ُحْكُمُه لََعَ اَّلله

 .  َذلَِك الَْمَحلِّ

لَِة الَْقَدرِ 
َ
ْن َجَعلُوا َنْفَس  َواْسَتَطالُوا َعلَْيِهْم بَِذلَِك ِِف " َمْسأ

َ
وُهْم إََل أ " َواْضَطرُّ

ثْبَتُ 
َ
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي ُدوَن الَْعبِْد ُثمه أ وا َكْسبًا َما َيْفَعلُُه الَْعبُْد ِمْن الَْقِبيِح فِْعًَل َّلِله

ََل َحِقيَقَة َِلُ؛ فَإِنهُه ََل ُيْعَقُل ِمْن َحيُْث َتَعلُُّق الُْقْدَرِة بِالَْمْقُدوِر فَْرٌق بنَْيَ 
الَْكْسِب َوالِْفْعِل؛ َولَِهَذا َصاَر انلهاُس يَْسَخُروَن بَِمْن قَاَل َهَذا َوَيُقولُوَن: ثَََلثَُة 

ْشيَاَء ََل َحِقيَقَة لََها: َطْفرَ 
َ
. أ ْشَعِريِّ

َ
ِِب َهاِشٍم َوَكْسُب اْْل

َ
ْحَواُل أ

َ
ُة انلَِّظاِم َوأ

اِن الَْعاِديِّ  ثَِْي الُْقْدَرِة ِِف الَْمْقُدوِر بُِمَجرهِد اَِلقَِّْتَ
ْ
وا تَأ ُ ْن فََسه

َ
وُهْم إََل أ َواْضَطرُّ

اُن الَْعاِديُّ َيَقُع بنَْيَ ُُكِّ َملُْزوٍم َوََلِزِمِه َوَيَقعُ   بنَْيَ الَْمْقُدوِر َوالُْقْدَرِة َواَِلقَِّْتَ
ْوََل ِمْن الَْعْكِس َوَيَقُع بنَْيَ الَْمْعلُوِل وَِعلهِتِه 

َ
فَلَيَْس َجْعُل َهَذا ُمَؤثًِّرا ِِف َهَذا بِأ

نه قُْدَرَة الِْعبَاِد ِعنَْدُه ََل َتتََجاَوُز َُمَلهَها. َولَِهَذا فَره الْقَ 
َ
اِِض الُْمنَْفِصلَِة َعنُْه َمَع أ

بُو الَْمَعاِِل اْلَُويِِْن إََل 
َ
بُو إْسَحاَق اْلسفراييِن إََل قَْوٍل َوأ

َ
بُو بَْكٍر إََل قَْوٍل َوأ

َ
أ

ُم لََعَ َهَذا َمبُْسوٌط ِِف  ْوا َما ِِف َهَذا الَْقْوِل ِمْن اتلهنَاقُِض. َواللََْكَ
َ
ا َرأ قَْوٍل؛ لَمه

 ُه.َموِْضِعِه َوالَْمْقُصوُد ُهنَا اتلهنِْبي
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ْزِق "  َوِمْن انلَُّكِت ِِف َهَذا اْْلَاِب  ثِِْي " َولَْفَظ " اْْلََْبِ " َولَْفَظ " الرِّ
ْ
نه لَْفَظ " اتلهأ

َ
أ

ْم 
َ
لَْفاُظ َُجْلٍَة فَإَِذا قَاَل الَْقائُِل: َهْل قُْدَرُة الَْعبِْد ُمَؤثَِّرةٌ ِِف َمْقُدورَِها أ

َ
َوََنَْو َذلَِك أ
 ََل؟ ِقيَل َِلُ 

وه 
َ
:أ  ًَل: لَْفُظ الُْقْدَرةِ يَتََناَوُل نَْوَعِّْيِ

 . ْمِر َوانلهْْهِ
َ
َحُة لِلِْفْعِل الهِِت ِِهَ َمنَاُط اْْل ِعيهُة الُْمَصحِّ ْ َحُدُهَما الُْقْدَرُة الَّشه

َ
أ

ُر )َواثلهاِِن الُْقْدَرُة الَْقَدِريهُة الُْموِجبَُة لِلِْفْعِل الهِِت ِِهَ ُمَقاِرنٌَة لِلَْمقْ  خه
َ
ُدوِر ََل َيتَأ

ِ لََعَ انلهاِس ِحجُّ اْْلَيِْت َمِن  ْوََل ِِهَ الَْمْذُكوَرُة ِِف قَْوِل َتَعاََل }َوَّلِله
َ
َعنَْها. فَاْْل

اْستََطاَع إََلِْه َسِبيًَل{ فَإِنه َهِذهِ اَِلْسِتَطاَعَة لَْو ََكنَْت ِِهَ الُْمَقاِرنََة لِلِْفْعِل لَْم 
ْب ِحجُّ اْْلَ  يِْت إَله لََعَ َمْن َحجه فَََل يَُكوُن َمْن لَْم َُيُْجْج ًَعِصيًا بََِّتِْك اْْلَجِّ ََيِ

ْو لَْم يَُكْن. َوَكَذلَِك }قَْوُل انلهِِبِّ 
َ
َسَواٌء ََكَن َِلُ َزاٌد َوَراِحلٌَة َوُهَو قَاِدٌر لََعَ اْْلَجِّ أ

ُ َعلَيِْه وََسلهَم ِلِعْمَراَن بِْن  ُحَصنْيٍ َصلِّ قَائًِما فَإِْن لَْم تَْستَِطْع َفَقاِعًدا َصَّله اَّلله
َ َما اْستََطْعتُْم{ َوقَْوُِلُ  فَإِْن لَْم تَْستَِطْع َفَعََّل َجنٍْب{ َوَكَذا قَْوِل َتَعاََل }فَاتهُقوا اَّلله

تُوا ِمنُْه َما اسْ 
ْ
ْمِر فَأ

َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم }إَذا أ َراَد َصَّله اَّلله

َ
تََطْعتُْم{ لَْو أ

اْسِتَطاَعًة ََل تَُكوُن إَله َمَع الِْفْعِل لَََكَن قَْد قَاَل فَاْفَعلُوا ِمنُْه َما َتْفَعلُوَن فَََل 
يَُكوُن َمْن لَْم َيْفَعْل َشيْئًا ًَعِصيًا َِلُ َوَهِذهِ اَِلْسِتَطاَعُة الَْمْذُكوَرةُ ِِف ُكتُِب الِْفْقِه 

 ُموِم.َولَِساِن الْعُ 

 

 [ُمَسّمه اَِلْستَِطاَعِة َوالُْقْدَرةِ ]
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َوانلهاُس ُمتَنَازُِعوَن ِِف ُمَسَمه اَِلْسِتَطاَعِة َوالُْقْدَرِة فَِمنُْهْم َمْن ََل يُثِْبُت 
ْن تَُكوَن َقبَْل الِْفْعِل َوِمنُْهْم 

َ
اْسِتَطاَعًة إَله َهِذهِ َوَيُقولُوَن اَِلْسِتَطاَعُة ََل بُده أ

ُد َكِثًْيا ِمْن الُْفَقَهاِء يَتَنَاقَُضوَن؛ َمْن ََل يُثِْبُت اْسِتَطاَعًة إَله َما قَ  اَرَن الِْفْعَل َوََتِ
نه اَِلْسِتَطاَعَة  -الُْمثِْبِتنَي لِلَْقَدِر  -فَإَِذا َخاُضوا َمَع َمْن َيُقوُل ِمْن الُْمتَََكِِّمنَي 

َ
أ

ثْبَتُوا ََل تَُكوُن إَله َمَع الِْفْعِل َواَفُقوُهْم لََعَ َذلَِك َوإَِذا َخاُضوا ِِف 
َ
الِْفْقِه أ

لَُة 
َ
ُع " َمْسأ . ولَََعَ َهَذا َتتََفره ْمِر َوانلهْْهِ

َ
َمَة الهِِت ِِهَ َمنَاُط اْْل اَِلْسِتَطاَعَة الُْمتََقدِّ

اقََة ِِهَ اَِلْسِتَطاَعُة َوِِهَ لَْفٌظ َُمَْمٌل.  تَْكِليِف َما ََل ُيَطاُق " فَإِنه الطه
عِ  ْ َحًدا َشيْئًا فَاَِلْسِتَطاَعُة الَّشه

َ
ُ أ ْمِر َوانلهْْهِ لَْم يَُكلِّْف اَّلله

َ
يهُة الهِِت ِِهَ َمنَاُط اْْل

اقَُة الهِِت ََل تَُكوُن إَله  ا الطه مه
َ
بُِدونَِها فَََل يَُكلُِّف َما ََل ُيَطاُق بَِهَذا اتلهْفِسِْي َوأ

ْمِر َوانلهْْهِ تَكْ 
َ
ِليُف َما ََل ُيَطاُق بَِهَذا اَِلْعِتبَاِر فَإِنه ُمَقاِرنًَة لِلِْفْعِل فََجِميُع اْْل

ْمِر َوانلهْْهِ بِاتَِّفاِق الُْمْسِلِمنَي. َوَكَذا 
َ
ٍء ِمْن اْْل وَطًة ِِف ََشْ َهِذهِ لَيَْسْت َمَّْشُ

ِريَد بِالُْقْدَرةِ 
ُ
 الُْقْدَرُة َتنَاُزُعُهْم ِِف الَْعبِْد َهْل ُهَو قَاِدٌر لََعَ ِخََلِف الَْمْعلُوِم فَإَِذا أ

ْمِر َوانلهْْهِ ََكَِلْسِتَطاَعِة الَْمْذُكوَرِة ِِف قَْوِل َتَعاََل 
َ
ِعيهُة الهِِت ِِهَ َمنَاُط اْْل ْ الَّشه

ُ َوَنَهاهُ َفُهَو ُمْستَِطيٌع بَِهَذا اَِلْعِتبَاِر  َمَرهُ اَّلله
َ
َ َما اْستََطْعتُْم{ فَُُكُّ َمْن أ }فَاتهُقوا اَّلله

ِريَد بِالُْقْدَرِة " الَْقَدِريهِة " الهِِت ََل تَُكوُن إَله َوإِْن َعلِ 
ُ
نهُه ََل يُِطيُعُه. َوإِْن أ

َ
َم أ

نهُه ََل َيْفَعُل الِْفْعَل لَْم تَُكْن َهِذهِ الُْقْدَرُة ثَابِتًَة َِلُ.
َ
 ُمَقاِرنًَة لِلَْمْفُعوِل َفَمْن َعِلَم أ

َراَدةِ ] ْمِر َواإْلِ
َ
 [اْْل
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ْو ََل َوِمْن َهَذا اْْلَاِب َتنَاُزُع انله 
َ
ُمُر بَِما ََل يُِريُد أ

ْ
َراَدِة " َهْل يَأ ْمِر َواْْلِ

َ
اِس ِِف " اْْل

َراَدُة الَْكْوِنيهُة  َراَدِة اْْلِ َراَدَة لَْفٌظ ِفيِه إَْجَاٌل يَُراُد بِاْْلِ ُمُر إَله بَِما يُِريُد؛ فَإِنه اْْلِ
ْ
يَأ

اِملَُة ِْلَِميِع اْْلََواِدِث َكَقْوِل الُْمْسلِ   لَْم الشه
ْ
ُ ََكَن َوَما لَْم يََشأ ِمنَي: َما َشاَء اَّلله

ْح َصْدرَُه لِْْلِْسََلِم َوَمْن يُرِْد  ْن يَهِديَُه يََّْشَ
َ
ُ أ يَُكْن. َوَكَقْوِِلِ َتَعاََل }َفَمْن يُرِِد اَّلله

َماِء{  ُد ِِف السه عه َما يَصه نه
َ
ْن يُِضلهُه ََيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحرًَجا َكأ

َ
َوقَْوُل نُوٍح َعلَيِْه أ

ْن 
َ
ُ يُِريُد أ نَْصَح لَُكْم إْن ََكَن اَّلله

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ََلُم }َوََل َينَْفُعُكْم نُْصَِح إْن أ السه

ُمُر الِْعبَاَد بَِما ََل يُِريُدُه بَِهَذا اتلهْفِسِْي َوالَْمْعََن 
ْ
َ يَأ نه اَّلله

َ
ُيْغِوَيُكْم{ َوََل َريَْب أ

نهُه لَْم يُؤِْت ُُكه َكَما قَاَل تَ 
َ
َعاََل }َولَْو ِشئْنَا َْلتَيْنَا ُُكه َنْفٍس ُهَداَها{ فََدله لََعَ أ

نه َمْن 
َ
َمَر ُُكه َنْفٍس بُِهَداَها َوَكَما اتهَفَق الُْعلََماُء لََعَ أ

َ
نهُه قَْد أ

َ
َنْفٍس ُهَداَها َمَع أ

ِ ََلَْقِضنَيه َدْيَن َغِريمِ  ْو َغْصبَُه َحلََف بِاَّلَله
َ
ْو لََْيُدهنه وَِديَعتَُه أ

َ
ُ أ ِه َغًدا إْن َشاَء اَّلله

ُ َوََنَْو  ْو ََلَُصوَمن َرَمَضاَن إْن َشاَء اَّلله
َ
ُ أ ْو الَْعَْصَ إْن َشاَء اَّلله

َ
ْهَر أ ْو ََلَُصلِّنَيه الظُّ

َ
أ

ُ بِِه فَإِنهُه إَذا لَْم َيْفَعْل الْمَ  َمَرُه اَّلله
َ
ا أ َ َذلَِك ِممه نه اَّلله

َ
ْحلُوَف َعلَيِْه ََل َُيْنَُث َمَع أ

َراَدُة  ا اْْلِ مه
َ
ْمِرهِ بِِه. َوأ

َ
ُه َمَع أ

ْ
َ لَْم يََشأ نه اَّلله

َ
ُ َفَعِلَم أ َمَرُه بِِه ِلَقْوِِلِ: إْن َشاَء اَّلله

َ
أ

ْمرِ 
َ
ينِيهُة فَِْهَ بَِمْعََن الَْمَحبهِة َوالرََِّض َوِِهَ ُمََلِزَمٌة لِْْل  َكَقْوِِلِ َتَعاََل }يُِريُد ادلِّ

يَن ِمْن َقبِْلُكْم َوَيتُوَب َعلَيُْكْم{ َوِمنُْه  ِ َ لَُكْم َوَيْهِديَُكْم ُسََنَ اَّله ُ َِلُبنَيِّ اَّلله
ُ إَذا ََكَن َيْفَعُل َبْعَض الَْفَواِحِش  قَْوُل الُْمْسِلِمنَي: َهَذا َيْفَعُل َشيْئًا ََل يُِريُدُه اَّلله

نههُ 
َ
ْي أ

َ
بُُّه َوََل يَرَْضاُه بَْل َينََْه َعنُْه َوَيْكَرُهُه. َوَكَذلَِك لَْفُظ " اْْلََْبِ " ِفيِه أ  ََل ُُيِ

َب َُيَِْبُ 
َ
إَْجَاٌل يَُراُد بِِه إْكَراُه الَْفاِعِل لََعَ الِْفْعِل بُِدوِن رَِضاُه َكَما ُيَقاُل: إنه اْْل

ُ تَ  ةَ لََعَ انلََِّكِح َواَّلَله
َ
ا بَِهَذا اتلهْفِسِْي الَْمْرأ ْن يَُكوَن َُمَِْبً

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
َجلُّ َوأ

َ
َعاََل أ
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ا بَِهَذا اَِلْعِتبَاِر  فَإِنهُه ََيْلُُق لِلَْعبِْد الرَِّضا َواَِلْخِتيَاَر بَِما َيْفَعلُُه َولَيَْس َذلَِك َجَْبً
ِد بِْن َوُيَراُد بِاْْلََْبِ َخلُْق َما ِِف انلُُّفوِس ِمْن اَِلْعِتقَ  َراَداِت َكَقْوِل ُُمَمه اَداِت َواْْلِ

ثُوِر َعْن 
ْ
ًَعِء الَْمأ َراَد َوَكَما ِِف ادلُّ

َ
ي َجََبَ الِْعبَاَد لََعَ َما أ ِ َكْعٍب القريظ: اْْلَبهاُر اَّله

ُ َعنُْه " َجبهاُر الُْقلُوِب لََعَ فِْطَراتَِها: َشِقيَِّها وََسِعيِدَها  ٍّ رَِِضَ اَّلله " َواْْلََْبُ ثَابٌِت لََعِ
ْعََلُم َعْن إْطََلِق 

َ
ُة اْْل ئِمه

َ
ا ََكَن لَْفُظ اْْلََْبِ َُمَْمًَل َنََه اْْل بَِهَذا اتلهْفِسِْي. فَلَمه

ْو َنْفِيِه. 
َ
 إْثبَاتِِه أ

وْ 
َ
بَاَحُه أ

َ
ْزِق َما أ ْزِق " ِفيِه إَْجَاٌل َفَقْد يَُراُد بِلَْفِظ الرِّ  َملهَكُه َوَكَذلَِك لَْفُظ " الرِّ

ا َرَزْقنَاُهْم  ْزِق َكَما ِِف قَْوِل َتَعاََل }َوِممه فَََل يَْدُخُل اْْلََراُم ِِف ُمَسَمه َهَذا الرِّ
َحَدُكُم 

َ
ِِتَ أ

ْ
ْن يَأ

َ
نِْفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقبِْل أ

َ
ُينِْفُقوَن{ وقَْوِل َتَعاََل }َوأ
ْمثَاُل الَْموُْت{ َوقَْوُِلُ }َوَمْن َرَزقْ 

َ
ا وََجْهًرا{ َوأ نَاهُ ِمنها ِرْزقًا َحَسنًا َفُهَو ُينِْفُق ِمنُْه ُِسا

ْزِق َما يَنْتَِفُع بِِه اْْلَيََواُن َوإِْن لَْم يَُكْن ُهنَاَك إبَاَحٌة َوََل  َذلَِك. َوقَْد يَُراُد بِالرِّ
رِْض إَله لََعَ  َتْمِليٌك َفيَْدُخُل ِفيِه اْْلََراُم َكَما ِِف قَْوِل َتَعاََل 

َ
}َوَما ِمْن َدابهٍة ِِف اْْل

َجلُُه 
َ
ِحيِح: }َفيُْكتَُب ِرْزقُُه َوَعَملُُه َوأ ََلُم ِِف الصه ِ ِرْزُقَها{ َوقَْوِِلِ َعلَيِْه السه اَّلله

ْزِق َوََنْوِِهَما ِفيَها إَْجَاٌل  ا ََكَن لَْفُظ اْْلََْبِ َوالرِّ ْو َسِعيٌد{ . َولَمه
َ
ُة  وََشِِقٌّ أ ئِمه

َ
َمنََع اْْل

ِِب إْسَحاَق الفزاري 
َ
َم َعْن اْلوزاِع َوأ ْو إْثبَاتًا َكَما َتَقده

َ
ِمْن إْطََلِق َذلَِك َنْفيًا أ

ِة. ئِمه
َ
 وََغْْيِِهَما ِمْن اْْل

بَِب َمَع  ثِِْي " ِفيِه إَْجَاٌل فَإِنه الُْقْدَرةَ َمَع َمْقُدورَِها ََكلسه
ْ
الُْمَسبهِب َوَكَذا لَْفُظ " اتلهأ

ِعيهُة  ْ ِريَد بِالُْقْدَرةِ الُْقْدَرةُ الَّشه
ُ
وِط فَإِْن أ ِْط َمَع الَْمَّْشُ َوالِْعلهِة َمَع الَْمْعلُوِل َوالَّشه



 أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 56

 

ْسبَابِِه وَِعلهٌة 
َ
َمُة َعلَيِْه فَِتلَْك َُشٌْط لِلِْفْعِل وََسبٌَب ِمْن أ َحُة لِلِْفْعِل الُْمتََقدِّ الُْمَصحِّ

ِريَد بِالُْقْدَرِة الُْقْدَرُة الُْمَقاِرنَُة لِلِْفْعِل الُْمْستَلِْزَمُة َِلُ فَِتلَْك ِعلهٌة نَاقَِصٌة َِلُ 
ُ
. َوإِْن أ

ٌة  ٌء ُهَو وَْحَدُه ِعلهٌة تَامه نهُه لَيَْس ِِف الَْمْخلُوقَاِت ََشْ
َ
لِلِْفْعِل وََسبٌَب تَامٌّ َوَمْعلُوٌم أ

نه وُُجوَدُه ُمْستَلِْزٌم لِوُُجوِد اْْلََواِدِث بَْل لَيَْس َهَذا وََسبٌَب تَامٌّ لِلَْحَواِدِث بِ 
َ
َمْعََن أ

 لَْم يَُكْن. 
ْ
ُ ََكَن َوَما لَْم يََشأ ًة َفَما َشاَء اَّلله ِ َتَعاََل َخاصه  إَله َمِشيئَُة اَّلله

ْسَباُب الَْمْخلُوقَةُ 
َ
ا اْْل مه

َ
  وَأ

ْمِس ِِف  اِب ِِف اْْلِْشبَاِع ََكنلهاِر ِِف اْْلِْحَراِق َوالشه َ َعاِم َوالَّشه اِق َوالطه ُْشَ  اْْلِ
ُموِر َسبٌَب ََل يَُكوُن اْْلَاِدُث بِِه وَْحَدُه بَْل 

ُ
ْرَواِء َوََنِْو َذلَِك فََجِميُع َهِذهِ اْْل َواْْلِ

ْن َينَْضمه إََلِْه َسبٌَب آَخُر َوَمَع َهَذا فَلَُهَما َمَوانُِع َتْمنَ 
َ
ثَِر ََل بُده ِمْن أ

َ
ُعُهَما َعْن اْْل

وِط َوانِْتَفاِء الَْمَوانِِع َولَيَْس ِِف  ُ فَُُكُّ َسبٍَب َفُهَو َمْوقُوٌف لََعَ وُُجوِد الَّشُّ
 
َ
ُ لَك َخَطأ ا ُيبنَيِّ ٌء. َوَهَذا ِممه الَْمْخلُوقَاِت َواِحٌد يَْصُدُر َعنُْه وَْحَدُه ََشْ

يَن قَالُوا: الَْواحِ  ِ ُد ََل يَْصُدُر َعنُْه إَله َواِحٌد َواْعتَََبُوا َذلَِك بِاْْلثَاِر الُْمتََفلِْسَفِة اَّله
ِن َوالُْمََبهِد َوََنِْو َذلَِك. فَإِنه َهَذا َغلٌَط فَإِنه التهْسِخنَي  ِبيِعيهِة ََكلُْمَسخه ََل الطه

 يَُكوُن إَله بَِشيْئنَْيِ 

َحُدُهَما
َ
 فَاِعٌل ََكنلهاِر  أ

اِق قَابِ  َواثلهاِن  ُخونَِة َواَِلْحَِّتَ ْسِم الَْقابِِل لِلسُّ  ٌل ََكْْلِ

ْمُس فَإِنه  َوإَِله فَانلهاُر إَذا َوَقَعْت لََعَ السمندل َواَْلَاقُوِت لَْم َُتِْرقُْه َوَكَذلَِك الشه
عَ  ي َينَْعِكُس َعلَيِْه الشُّ ِ ْمِس اَّله ْسِم الُْمَقابِِل لِلشه وٌط بِاْْلِ اُع َوَِلُ ُشَعاَعَها َمَّْشُ
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ْنُفِسِهْم 
َ
ُروهُ ِِف أ ي قَده ِ ُقوِف وََغْْيِ َذلَِك َفَهَذا الَْواِحُد اَّله َحاِب َوالسُّ َمَوانُِع ِمْن السه

ََل وُُجوَد َِلُ ِِف اِْلَاِرِج َوقَْد بُِسَط َهَذا ِِف َغْْيِ َهَذا الَْموِْضِع. فَإِنه الَْواِحَد الَْعْقِِله 
ي يُثِْبتُُه الْ  ِ َفاِت َوََكلُْعُقوِل الُْمَجرهَدِة اَّله َفََلِسَفُة ََكلْوُُجوِد الُْمَجرهِد َعْن الصِّ

وَرِة الَْعْقِليهنْيِ  ِة َوالصُّ نَْواِع ِمنَْها َوََكلَْماده
َ
َب اْْل ُعوَن تََركُّ َوََكلَُْكِّيهاِت الهِِت يَده

ْمثَاِل َذلَِك ََل وُُجوَد لََها ِِف اِْلَاِرِج بَْل 
َ
ْعيَاِن  َوأ

َ
ْذَهاِن ََل ِِف اْْل

َ
إنهَما تُوَجُد ِِف اْْل

ْهِل 
َ
ي يُثِْبتُُه َمْن يُثِْبتُُه ِمْن أ ِ َشدُّ ُبْعًدا َعْن الْوُُجوِد ِمْن اْْلَوَْهِر الَْفْرِد اَّله

َ
َوِِهَ أ

ِم فَإِنه َهَذا الَْواِحَد ََل َحِقيَقَة َِلُ ِِف اِْلَاِرِج َوَكَذلَِك اْْلَوْ  َهُر َكَما قَْد بُِسَط اللََْكَ
ْو َسبٍَب 

َ
َ بِوُُجوِد َُشِْط اْْلَاِدِث أ ثَِْي إَذا فَُسِّ

ْ
نه اتلهأ

َ
ِِف َموِْضِعِه. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا أ

ُف ُحُدوُث اْْلَاِدِث بِِه لََعَ َسبٍَب آَخَر َوانِْتَفاِء َمَوانَِع  ِ  -َيتََوقه َوُُكُّ َذلَِك ِِبَلِْق اَّلله
ثُِْي قُْدَرِة الَْعبِْد ِِف َمْقُدورَِها ثَابٌِت بَِهَذا اَِلْعِتبَاِر. فَ  -َتَعاََل 

ْ
 َهَذا َحقٌّ َوتَأ

ثَرِ 
َ
نه الُْمَؤثنَر ُمْسَتِقلٌّ بِاْْل

َ
ثرُِي بِأ

ْ
َ اتلهأ  َوإِْن فُِّسن

ٌء ِمْن الَْمْخلُوقَاِت   ُمَؤثًِّرا ِمْن َغْْيِ ُمَشارٍِك ُمَعاِوٍن َوََل ُمَعاِوٍق َمانٍِع فَلَيَْس ََشْ
ُ ََكَن َوَما لَْم  يَك َِلُ َوََل نِده َِلُ َفَما َشاَء اَّلله ٍء ََل َُشِ ُ وَْحَدُه َخاِلُق ُُكِّ ََشْ بَْل اَّلله
ُ لِلنهاِس ِمْن رَْْحٍَة فَََل ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَََل   لَْم يَُكْن }َما َيْفتَِح اَّلله

ْ
يََشأ

ِ ََل َيْمِلُكوَن ِمثَْقاَل ُمرِْسَل َِلُ ِمْن َبعْ  يَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن اَّلله ِ ِدهِ{ }قُِل اْدُعوا اَّله
رِْض َوَما لَُهْم ِفيِهَما ِمْن ُِشٍْك َوَما َِلُ ِمنُْهْم ِمْن 

َ
َماَواِت َوََل ِِف اْْل ٍة ِِف السه َذره

ذِ 
َ
َفاَعُة ِعنَْدُه إَله لَِمْن أ ْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن َظِهٍْي{ }َوََل َتنَْفُع الشه

َ
فََرأ

َ
َن َِلُ{ }قُْل أ

َراَدِِن بِرَْْحٍَة َهْل ُهنه 
َ
ْو أ

َ
هِ أ ُ بَُِّضٍّ َهْل ُهنه ََكِشَفاُت َُضِّ َراَدِِنَ اَّلله

َ
ِ إْن أ ُدوِن اَّلله
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ُوَن{ َوَنَظائِ  ُ الُْمتََوِّكِّ ُ َعلَيِْه َيتََوُكه ُر َهَذا ِِف ُمْمِسََكُت رَْْحَِتِه قُْل َحْسِِبَ اَّلله
اِك اْرَتَفَعْت  َْجَاِل َواَِلْشَِّتَ ثِِْي " ِمْن اْْلِ

ْ
الُْقْرآِن َكِثَْيٌة. فَإَِذا ُعرَِف َما ِِف لَْفِظ " اتلهأ

. َفَمْن قَاَل: إنه الُْمْؤِمَن َوالََْكفَِر  ائَِفتَنْيِ ُط بنَْيَ الطه بَْهُة وَُعرَِف الَْعْدُل الُْمتَوَسِّ الشُّ
يَماِن َوإِنه الُْمْؤِمَن لَْم َسَواٌء ِفيمَ  ْسبَاِب الُْمْقتَِضيَِة لِْْلِ

َ
ُ َعلَيِْهَما ِمْن اْْل ْنَعَم اَّلله

َ
ا أ

ُ بُِقْدَرةِ َوََل إَراَدةٍ آَمَن بَِها َوإِنه الَْعبَْد إَذا َفَعَل لَْم ََتُْدْث َِلُ َمُعونٌَة ِمْن  ُه اَّلله ََيُصه
ِ َوإَِراَدٌة لَْم تَُكْن  َقبَْل الِْفْعِل: َفَقْوُِلُ َمْعلُوُم الَْفَساِد. َوِقيَل لَِهُؤََلِء: فِْعُل اَّلله

ْحَدَث 
َ
َ َتَعاََل أ نه اَّلله

َ
الَْعبِْد ِمْن َُجْلَِة اْْلََواِدِث َوالُْمْمِكنَاِت فَُُكُّ َما بِِه ُيْعلَُم أ

ْحَدثَُه. فََكْوُن الَْعبْ 
َ
َ أ نه اَّلله

َ
ْمٌر َغْْيَُه َيْعلَُم بِِه أ

َ
ْن لَْم يَُكْن أ

َ
ِد فَاِعًَل َبْعَد أ

ْمَكَن ُصُدوُر َهَذا الُْمْمِكِن اْْلَاِدِث بُِدوِن ُُمِْدٍث 
َ
ُمْمِكٌن َحاِدٌث فَإِْن أ

ْمَكَن َذلَِك ِِف َغْْيِهِ فَاْنتََقَض َدَِلُل 
َ
ُح وُُجوَدُه لََعَ َعَدِمِه أ َواِجٍب ُُيِْدثُُه َوُيرَجِّ

انِِع.  ْثبَاِت الَْقائِِلنَي بِالَْقَدِر َسلهُموا إْثبَاِت الصه نه َكِثًْيا ِمْن ُمتَََكَِّمِة اْْلِ
َ
َوََل َريَْب أ

َحِد َمْقُدوَريِْه لََعَ اْْلَخِر بََِل 
َ
نه الَْقاِدَر الُْمْختَاَر ُيْمِكنُُه تَرِْجيُح أ

َ
لَِة أ لِلُْمْعََتِ

ٍح َوقَالُوا ِِف   ُمرَجِّ

لَِة إْحَداِث الْعَ 
َ
 الَِم "" َمْسأ

ْزِمنَِة 
َ
يِع اْْلََواِدِث َواْْل َراَدةَ الَْقِديَمَة الهِِت نِْسبَتَُها إََل ََجِ ْو اْْلِ

َ
إنه الَْقاِدَر الُْمْختَاَر أ

َحتُْه بََِل  ي رَجه ِ نَْواًًع ِمْن الُْمْمِكنَاِت ِِف الَْوقِْت اَّله
َ
َحْت أ نِْسبٌَة َواِحَدٌة رَجه
ِْجيُح ُحُدوِث َسبٍَب اْقتَََض ا نه الَْقاِدَر الُْمْختَاَر ُيْمِكنُُه الَّته

َ
لرُّْجَحاَن َوادهَعْوا أ

ٍح آَخَر فَاْعََّتََض َعلَيِْهْم ُهنَاَك  ُح بََِل ُمرَجِّ َراَدُة الَْقِديَمُة تُرَجِّ ْو اْْلِ
َ
ٍح أ بََِل ُمرَجِّ
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ْهِل الِْملَِل َوالَْفََلِسَفِة الَْقائِِلنيَ 
َ
َ ُُيِْدُث اْْلََواِدَث َمْن نَاَزَعُهْم ِمْن أ نه اَّلله

َ
 بِأ

يهاٍم. 
َ
رَْض َوَما بَيْنَُهَما ِِف ِستهِة أ

َ
َمَواِت َواْْل َ َخلََق السه نه اَّلله

َ
ْفَعاِل َتُقوُم بِنَْفِسِه َوأ

َ
 بِأ

 ُ ي قُلْتُُموهُ َمْعلُومُ الَْفَساِد بِالَّضه ِ وَرةِ َوََتِْويُز َوالَْقائِِلنَي بِِقَدِم الَْعالَِم قَالُوا: َهَذا اَّله
ٍح وََذلَِك يَُسدُّ بَاَب  ِْجيُح بََِل ُمرَجِّ َهَذا َيْقتَِِض ُحُدوَث اْْلََواِدِث بََِل َسبٍَب َوالَّته

انِِع.   إْثبَاِت الصه

ِة لََعَ نفاة الَْقَدِر َوقَالُوا: وا بَِهِذهِ اْْلُجه  ُثمه إنه َهُؤََلِء الُْمثِْبِتنَي لِلَْقَدِر اْحتَجُّ
ٍح تَامٍّ َغْْيِ الَْعبِْد  ْن لَْم يَُكْن ََل بُده َِلُ ِمْن ُُمِْدٍث ُمرَجِّ

َ
ُحُدوُث فِْعِل الَْعبِْد َبْعَد أ

ِح  يًْضا وَِعنَْد وُُجوِد َذلَِك الُْمْحَدِث الُْمرَجِّ
َ
فَإِنه َما ََكَن ِمْن الَْعبِْد َفُهَو ُُمَْدٌث أ

ُب وُُجوُد فِْعِل الْعَ  ٌة قَاِطَعٌة لََعَ اتلهامِّ ََيِ ي قَالُوُه َحقٌّ َوُهَو ُحجه ِ بِْد َوَهَذا اَّله
لَِة؛ لَِكنهُهْم َنَقُضوُه َوَتنَاقَُضوا ِفيِه ِِف فِْعِل الرهبِّ َتبَارََك َوَتَعاََل  الَْقَدِريهِة َوالُْمْعََتِ

قَْت بنَْيَ فِْعِل الَْقاِدرِ  نه اْْلَِديَهَة فَره
َ
َعْوا ُهنَاَك أ اِت فَإِْن َواده  َوَبنْيَ الُْموِجِب بِاَّله

لَِة َولَْم َيبُْطْل قَْوُل الَْقَدِريهِة  تُُهْم لََعَ الُْمْعََتِ ََكَن َهَذا الَْفْرُق َصِحيًحا َبَطلَْت ُحجه
ِ َوفِْعِلِه لِلَْعالَِم َوَهَذا ُهَو اْْلَاطِ  ُل ِِف َوإِْن ََكَن بَاِطًَل َبَطَل قَْولُُهْم ِِف إْحَداِث اَّلله

ِح  ُح وُُجوُدُه لََعَ َعَدِمِه إَله بُِمرَجِّ نه الُْمْمِكَن ََل يَََّتَجه
َ
ْمِر فَإِنه الَْقْوَل بِأ

َ
َنْفِس اْْل

وِريهِة ََل ُيْمِكُن الَْقْدُح ِفيِه َوُهَو ًَعمٌّ ََل ََتِْصيَص  ُ ْمٌر َمْعلُوٌم بِالِْفْطَرةِ الَّضه
َ
تَامٍّ أ

نهُه ِفيِه فَالَْفْرُق الْمَ 
َ
نه َخلَْق الَْعالَِم ُهَو الَْعالُِم َوأ

َ
ْذُكوُر بَاِطٌل وََذلَِك ُيبِْطُل قَْولَُهْم بِأ

ْن لَْم يَُكْن بَِغْْيِ َسبٍَب َحاِدٍث. َوَمْن قَاَل إنه قُْدَرَة الَْعبِْد وََغْْيََها 
َ
َحَدَث َبْعَد أ

ُ َتَعاََل بِهَ  ْسبَاِب الهِِت َخلََق اَّلله
َ
نه وُُجوَدَها ِمْن اْْل

َ
ْو أ

َ
ْسبَابًا أ

َ
ا الَْمْخلُوقَاِت لَيَْسْت أ
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َِلِل بِالَْمْدلُوِل َفَقْد  اِن ادله اٍن ًَعِديٍّ ََكقَِّْتَ َكَعَدِمَها َولَيَْس ُهنَاَك إَله َُمَرهُد اقَِّْتَ
ْسبَاِب َواْْلَِكِم َوالِْعلَِل وَ 

َ
ِ َوَُشِْعِه ِمْن اْْل لَْم ََيَْعْل ِِف َجَحَد َما ِِف َخلِْق اَّلله

ةً َيْمتَاُز بَِها َعْن الرهُجِل  ةً َتْمتَاُز بَِها َعْن اِْلَدِّ ُتبَِْصُ بَِها َوََل ِِف الَْقلِْب قُوه الَْعنْيِ قُوه
اِب َُتِْرُق بَِها َوَهُؤََلِء ُينِْكُروَن َما َ ًة َتْمتَاُز بَِها َعْن الَّتُّ  َيْعِقُل بَِها َوََل ِِف انلهاِر قُوه

بَائِِع َوالَْغَرائِِز. قَاَل َبْعُض الُْفَضََلِء:  ْجَساِم الَْمْطبُوَعِة ِمْن الطه
َ
 ِِف اْْل

ْسَباِب 
َ
 تََكلهَم قَْوٌم ِمْن انلهاِس ِِف إْبَطاِل اْْل

ْضَحُكوا الُْعَقََلَء لََعَ ُعُقولِِهْم. ُثمه إنه َهُؤََلِء َيُقولُوَن ََل 
َ
بَائِِع فَأ  َوالُْقَوى َوالطه

ْن َيُقوَل إنهُه َشِبَع بِاِْلُْْبِ َوُروَِي بِالَْماِء بَْل َيُقوُل َشِبْعت ِعنَْدُه 
َ
نَْساِن أ يَنْبَِِغ لِْْلِ

بََع َوالرِّيه َوََنَْو َذلَِك ِمْن اْْلََواِدِث ِعنَْد َهِذهِ  َ ََيْلُُق الشِّ َوُرِويت ِعنَْدُه؛ فَإِنه اَّلله
نَاِت بَِها ًَعدَ  َ َتَعاََل الُْمْقََّتِ نهِة فَإِنه اَّلله ًة؛ ََل بَِها. َوَهَذا ِخََلُف الِْكتَاِب َوالسُّ

قَلهْت َسَحابًا 
َ
ا بنَْيَ يََدْي رَْْحَِتِه َحَّته إَذا أ َياَح بَُّْشً ي يُرِْسُل الرِّ ِ َيُقوُل: }َوُهَو اَّله

 
َ
نَْزنْلَا بِِه الَْماَء فَأ

َ
ْخرَْجنَا بِِه ِمْن ُُكِّ اثلهَمَراِت{ اْْليََة ثَِقاًَل ُسْقنَاُه ِْلََِّلٍ َميٍِّت فَأ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها 
َ
ْحيَا بِِه اْْل

َ
َماِء ِمْن َماٍء فَأ ُ ِمَن السه نَْزَل اَّلله

َ
َوقَاَل َتَعاََل }َوَما أ

يْدِ 
َ
ُ بِأ ْبُهُم اَّلله يُكْم{ َوقَاَل َوَبثه ِفيَها ِمْن ُُكِّ َدابهٍة{ َوقَاَل َتَعاََل }قَاتِلُوُهْم ُيَعذِّ

ْن يُِصيبَُكُم 
َ
بهُص بُِكْم أ }قُْل َهْل تََربهُصوَن بِنَا إَله إْحَدى اْْلُْسنَينَْيِ َوََنُْن نَََّتَ

نْبَتْنَا 
َ
َماِء َماًء ُمبَاَرًَك فَأ نْلَا ِمَن السه يِْدينَا{ َوقَاَل }َونَزه

َ
ْو بِأ

َ
ُ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدهِ أ اَّلله

َماِء َماًء بِِه َجنهاٍت وَ  نَْزَل ِمَن السه
َ
ي أ ِ َحبه اْْلَِصيِد{ َوقَاَل َتَعاََل }َوُهَو اَّله

َماِء َماًء  نَْزَل ِمَن السه
َ
َ أ نه اَّلله

َ
لَْم تََر أ

َ
ٍء{ َوقَاَل َتَعاََل }أ ْخرَْجنَا بِِه َنبَاَت ُُكِّ ََشْ

َ
فَأ
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لَْواُنَها{ َوقَ 
َ
ْخرَْجنَا بِِه َثَمَراٍت َُمْتَِلًفا أ

َ
َماِء َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السه

َ
ي أ ِ اَل َتَعاََل }ُهَو اَّله

يْتُوَن  ْرَع َوالزه اٌب َوِمنُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن{ }يُنِْبُت لَُكْم بِِه الزه لَُكْم ِمنُْه َُشَ
َ ََل يَسْ  ْعنَاَب َوِمْن ُُكِّ اثلهَمَراِت{ َوقَاَل َتَعاََل }إنه اَّلله

َ
ْن َوانلهِخيَل َواْْل

َ
تَْحِِي أ

}يُِضلُّ بِِه َكِثًْيا َوَيْهِدي بِِه َكِثًْيا{ َوقَاَل }قَْد  -إََل قَْوِِلِ  -يََّْضَِب َمثًََل{ 
ُ َمِن اتهبََع رِْضَوانَُه ُسبَُل  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمِبنٌي{ }َيْهِدي بِِه اَّلله َجاَءُكْم ِمَن اَّلله

ََلِم{ َوِمثُْل َهَذا ِِف الُْقْرآِن  ُ السه َكِثٌْي. َوَكَذلَِك ِِف اْْلَِديِث َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله
َ َعلَيِْه  َصِلِّ

ُ
َحٌد ِمنُْكْم؛ إَله آَذْنتُُموِِن بِِه َحَّته أ

َ
َعلَيِْه وََسلهَم َكَقْوِِلِ }ََل َيُموَتنه أ

َ َجاِعٌل بَِصََلِِت َعلَيِْه بََرَكًة َورَْْحًَة{ . َوقَاَل َص  ُ َعلَيِْه وََسلهَم }إنه فَإِنه اَّلله َّله اَّلله
َ َجاِعٌل بَِصََلِِت َعلَيِْهْم نُوًرا{  ْهِلَها ُظلَْمًة َوإِنه اَّلله

َ
َهِذهِ الُْقبُوَر َمْملُوَءٌة لََعَ أ

 ِ َرَة ِِف َخلِْق اَّلله ْسبَاَب الُْمَقده
َ
ْبَطلُوا اْْل

َ
يَن أ ِ  َوِمثُْل َهَذا َكِثٌْي. َونَِظُْي َهُؤََلِء اَّله

ًَعِء  نه َما َُيُْصُل بِادلُّ
َ
يَن َيُظنُّوَن أ ِ ؛ ََكََّله ِ ْمِر اَّلله

َ
وَعَة ِِف أ ْسبَاَب الَْمَّْشُ

َ
ْبَطَل اْْل

َ
َمْن أ

ًرا َحَصَل بُِدوِن َذلَِك.  اِْلَِة وََغْْيِ َذلَِك ِمْن اِْلَْْيَاِت إْن ََكَن ُمَقده ْعَماِل الصه
َ
َواْْل

رً  ُ َوإِْن لَْم يَُكْن ُمَقده يَن قَالُوا لِلنهِِبِّ َصَّله اَّلله ِ ا لَْم َُيُْصْل بَِذلَِك. وََهُؤََلِء ََكََّله
فَََل نََدُع الَْعَمَل َوَنتهُِكُ لََعَ الِْكتَاِب؟ َفَقاَل ََل. اْعَملُوا فَُُكٌّ 

َ
َعلَيِْه وََسلهَم }أ

نهُه }ِقيَل: يَ 
َ
ََنِ أ ٌ لَِما ُخِلَق َِلُ{ . َوَِف السُّ ْدِوَيًة َنتََداَوى ُميََسه

َ
يْت أ

َ
َرأ

َ
؛ أ ِ ا رَُسوَل اَّلله

ِ َشيْئًا؟ َفَقاَل ِِهَ ِمْن  بَِها، َوُرًًق نسَّتيق بَِها؛ َوُتَقاًة َنتهِقيَها؛ َهْل تَُردُّ ِمْن قََدِر اَّلله
ْسبَاِب 

َ
{ َولَِهَذا قَاَل َمْن قَاَل ِمْن الُْعلََماِء: اَِلتْلَِفاُت إََل اْْل ِ  ُِشٌْك ِِف قََدِر اَّلله

ْسبَابًا َتْغِيٌْي ِِف وَْجِه الَْعْقِل؛ َواْْلِْعَراُض 
َ
ْن تَُكوَن أ

َ
ْسبَاِب أ

َ
اتلهوِْحيِد َوَُمُْو اْْل

ْسبَاَب 
َ
ُ ُسبَْحانَُه َخلََق اْْل ِع. َواَّلَله ْ ْسبَاِب بِالَُْكِّيهِة قَْدٌح ِِف الَّشه

َ
َعْن اْْل
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ًرا َحَصَل َوالُْمَسبهبَاِت؛ وََجَعَل َهَذا َسبَ  بًا لَِهَذا فَإَِذا قَاَل الَْقائُِل إْن ََكَن َهَذا ُمَقده
ًرا بُِدوِن  بَِب َولَيَْس ُمَقده ٌر بِالسه نهُه ُمَقده

َ
بَِب َوإَِله لَْم َُيُْصْل؛ َجَوابُُه أ بُِدوِن السه

ُ َعلَيِْه وََسلهَم }إنه ا بَِب؛ َكَما قَاَل انلهِِبُّ َصَّله اَّلله ْهًَل السه
َ
َ َخلََق لِلَْجنهِة أ َّلله

ْهًَل َخلََقُهْم لََها َوُهْم ِِف 
َ
ْصََلِب آبَائِِهْم؛ وََخلََق لِلنهاِر أ

َ
َخلََقُهْم لََها َوُهْم ِِف أ

ٌ لَِما ُخِلَق َِلُ  ُ َعلَيِْه وََسلهَم }اْعَملُوا فَُُكٌّ ُميََسه ْصََلِب آبَائِِهْم{ َوقَاَل َصَّله اَّلله
َ
أ

ا مه
َ
ا َمْن ََكَن ِمْن  أ مه

َ
َعاَدِة. َوأ ْهِل السه

َ
ُ ِلَعَمِل أ َعاَدِة فََسيُيََسه ْهِل السه

َ
َمْن ََكَن ِمْن أ

ِحيَحنْيِ َعْن ابِْن َمْسُعوٍد  َقاَوِة{ . َوَِف الصه ْهِل الشه
َ
ُ ِلَعَمِل أ َقاَوةِ فََسيُيََسه ْهِل الشه

َ
أ

َثنَا رَ  ُ َعنُْه قَاَل: َحده اِدُق رَِِضَ اَّلله ُ َعلَيِْه وََسلهَم َوُهَو الصه ِ َصَّله اَّلله ُسوُل اَّلله
ْرَبِعنَي يَْوًما ُنْطَفًة ُثمه 

َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُكْم َُيَْمُع َخلُْقُه ِِف َبْطِن أ

َ
الَْمْصُدوُق }إنه أ

ِه الَْملَُك يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك ُثمه يَُكوُن ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك ُثمه يُرَْسُل إََلْ 
ْو َسِعيٌد ُثمه ُينَْفُخ 

َ
َجلَُه وََشِِقٌّ أ

َ
ْرَبِع َُكَِماٍت َفيَُقاُل اُْكتُْب ِرْزقَُه َوَعَملَُه َوأ

َ
َفيُْؤَمُر بِأ

ْهِل اْْلَنهِة َحَّته 
َ
َحَدُكْم ََلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ إنه أ ِ وُح. قَاَل فََواََّله ِفيِه الرُّ

ْهِل انلهاِر َما يَُكونُ 
َ
 بَيْنَُه َوَبيْنََها إَله ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَيِْه الِْكتَاُب َفيَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْهِل انلهاِر َحَّته َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها 
َ
َحَدُكْم ََلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َفيَْدُخلَُها، َوإِنه أ

ْهِل اْْلَنهِة َفيَْدُخلَُها{ .إَله ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَيِْه الِْكتَا
َ
َ  ُب َفيَْعَمُل بَِعَمِل أ َفبنَيه

ي َيْعَملُُه َوَُيْتَُم َِلُ بِِه  ِ نه َهَذا يَْدُخُل اْْلَنهَة بِالَْعَمِل اَّله
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ َصَّله اَّلله

ي َيْعَملُُه َوَُيْتَُم َِلُ  ِ ُ َعلَيِْه َوَهَذا يَْدُخُل انلهاَر بِالَْعَمِل اَّله  بِِه َكَما قَاَل َصَّله اَّلله
يُع  ةِ وَََجِ يَع اْْلََسنَاِت َُتْبَُط بِالرِّده نه ََجِ

َ
ْعَماُل بِاِْلََواِتيِم{ وََذلَِك ِْل

َ
َما اْْل وََسلهَم }إنه
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ْفَطَر َقبَْل الْغُ 
َ
يِّئَاِت ُتْغَفُر بِاتلهْوَبِة َونَِظُْي َذلَِك َمْن َصاَم ُثمه أ ْو َصَّله السه

َ
ُروِب أ

ََلِة َبَطَل َعَملُُه.  ْحَدَث َعْمًدا َقبَْل َكَماِل الصه
َ
 َوأ

 

ُتَها ئِمه
َ
ِة وَأ مه

ُ
ِي َعلَْيِه َسلَُف اْْل ُْملَِة فَاََّله  َوبِاْلْ

ْمِرهِ بَِقَدِرهِ وَ 
َ
ِ َوأ نَْزَل ُكتُبَُه َفيُْؤِمنُوَن ِِبَلِْق اَّلله

َ
ُ بِِه رُُسلَُه َوأ َُشِْعِه َما َبَعَث اَّلله

ينِيهِة َكَما قَاَل ِِف اْْليَِة  يِِنِّ َوإَِراَدتِِه الَْكْوِنيهِة َوادلِّ ِِبُْكِمِه الَْكْوِِنِّ وَُحْكِمِه ادلِّ
ْن يُِضلهُه ََيَْعْل 

َ
ْح َصْدَرهُ لِْْلِْسََلِم َوَمْن يُرِدْ أ ْن يَهِديَُه يََّْشَ

َ
ُ أ وََل }َفَمْن يُرِِد اَّلله

ُ
اْْل

ََلُم }َوََل َصْدَرُه َض  َماِء{ َوقَاَل نُوٌح َعلَيِْه السه ُد ِِف السه عه َما يَصه نه
َ
يًِّقا َحرًَجا َكأ

ْن ُيْغِوَيُكْم{ 
َ
ُ يُِريُد أ نَْصَح لَُكْم إْن ََكَن اَّلله

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َينَْفُعُكْم نُْصَِح إْن أ

 ُ ينِيهِة }يُِريُد اَّلله َراَدةِ ادلِّ { َوقَاَل َتَعاََل ِِف اْْلِ  بُِكُم الْيَُْسَ َوََل يُِريُد بُِكُم الُْعَْسَ
يَن ِمْن َقبِْلُكْم َوَيتُوَب  ِ َ لَُكْم َوَيْهِديَُكْم ُسََنَ اَّله ُ َِلُبنَيِّ َوقَاَل }يُِريُد اَّلله
ُ َِلَْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج  ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ َوقَاَل }َما يُِريُد اَّلله َعلَيُْكْم َواَّلله

َ وَ  نه اَّلله
َ
َرُكْم َوَِلُِتمه نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم{ . َوُهْم َمَع إقَْرارِِهْم بِأ لَِكْن يُِريُد َِلَُطهِّ

نهُه 
َ
وَن بِأ ْشيَاَء بُِقْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه يُِقرُّ

َ
نهُه َخلََق اْْل

َ
ٍء َوَربُُّه َوَمِليُكُه َوأ َخاِلُق ُُكِّ ََشْ

بُّونَُه ََل إَِلَ إَله ُهَو ََل  يَْستَِحقُّ الِْعبَاَدَة َغْْيُُه َوُيِطيُعونَُه َوُيِطيُعوَن رُُسلَُه َوُُيِ
ْوَِلَاَءُه َوُيَعاُدوَن 

َ
َوَيرُْجونَُه َوََيَْشْونَُه َوَيتهَِكُوَن َعلَيِْه َوُينِيبُوَن إََلِْه َوُيَوالُوَن أ

َمَر بِهِ 
َ
وَن بَِمَحبهِتِه لَِما أ ْعَداَءُه َوُيِقرُّ

َ
َوِلِعبَاِدهِ الُْمْؤِمِننَي َورَِضاُه بَِذلَِك َوُبْغِضِه  أ

وَن بَِما اْستََفاَض َعْن  لَِك َوَمْقِتِه َِلُ َوُيِقرُّ لَِما َنََه َعنُْه َولِلََْكفِِريَن وَُسْخِطِه َِّلَ
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َشدُّ فَرًَحا بِتَْوبَ 
َ
َ أ نه اَّلله

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم ِمْن }أ ِة َعبِْدهِ اتلهائِِب ِمْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله

ابُُه َفَطلَبََها فَلَْم  رِْض َدِويهٍة ُمْهِلَكٍة َعلَيَْها َطَعاُمُه َوَُشَ
َ
َضله َراِحلَتَُه بِأ

َ
رَُجٍل أ

 ُ ابُُه فَاَّلَله ا اْستَيَْقَظ إَذا بَِدابهِتِه َعلَيَْها َطَعاُمُه َوَُشَ ْدَها َفَقاَل ََتَْت َشَجَرٍة فَلَمه ََيِ
شَ 

َ
ي َيْعبُُدونَُه َوَربُُّهْم أ ِ دُّ فَرًَحا بِتَْوَبِة َعبِْدهِ ِمْن َهَذا بَِراِحلَِتِه{ . َفُهَو إلَُهُهْم اَّله

ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي{ إََل قَْوِِلِ }إيهاَك َنْعبُُد  لُونَُه َكَما قَاَل َتَعاََل: }اْْلَْمُد َّلِله
َ
ي يَْسأ ِ اَّله

 الَْمْعبُوُد الُْمْستََعاُن. َوالِْعبَاَدُة ََتَْمُع َكَماَل اْْلُبِّ َمَع َكَماِل َوإِيهاَك نَْستَِعنُي{ َفُهوَ 
ا ُُيِبُّ ُُكُّ ُُمِبٍّ َُمْبُوَبُه َكَما قَاَل َتَعاََل: }َوِمَن  ْعَظَم ِممه

َ
بُّونَُه أ . َفُهْم ُُيِ لِّ اَّلُّ

بُّ  نَْداًدا ُُيِ
َ
ِ أ َشدُّ انلهاِس َمْن َيتهِخُذ ِمْن ُدوِن اَّلله

َ
يَن آَمنُوا أ ِ ِ َواَّله وَنُهْم َكُحبِّ اَّلله

ِحيَحنْيِ َعْن  ْجِلِه َكَما ِِف الصه
َ
بُّونَُه ِْل بُّونَُه ِسَواُه فَإِنهَما ُُيِ { َوُُكُّ َما ُُيِ ِ ُحباا َّلِله

نهُه قَاَل }ثَََلٌث َمْن ُكنه ِفيِه وََجدَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ يَماِن: انلهِِبِّ َصَّله اَّلله  َحََلَوةَ اْْلِ

بُُّه إَله  ا ِسَواُهَما َوَمْن ََكَن ُُيِبُّ الَْمرَْء ََل ُُيِ َحبه إََلِْه ِممه
َ
ُ َورَُسوُِلُ أ َمْن ََكَن اَّلله

ُ ِمنُْه َكَما يَْكَرُه  ْنَقَذُه اَّلله
َ
ْن يَرِْجَع ِِف الُْكْفِر َبْعَد إْذ أ

َ
: َوَمْن ََكَن يَْكَرُه أ ِ َّلِله

نْ 
َ
ِ  أ يَماِن اْْلُبُّ ِِف اَّلله ْوَثُق ُعَرى اْْلِ

َ
ِمِذيِّ وََغْْيِهِ }أ ْ يُلََّْق ِِف انلهاِر{ َوَِف الَّتِّ

ِ َفَقْد اْستَْكَمَل  ِ َوَمنََع َّلِله ْعَطى َّلِله
َ
ِ َوأ ْبَغَض َّلِله

َ
ِ َوأ َحبه َّلِله

َ
ِ َوَمْن أ َواْْلُْغُض ِِف اَّلله

يَماَن{ .  َوَكَماُل اْْلُبِّ ُهَو اِْلِلهُة الهِِت   َُيِبُّ ِعَباَدهُ الُْمْؤِمنِِّيَ َوُهَو ُسْبَحانَهُ اْْلِ
ََذ إبَْراِهيَم  َ اَته ُ َعلَيِْهَما وََسلهَم. فَإِنه اَّلله ٍد َصَّله اَّلله بَْراِهيَم َوُُمَمه ُ ِْلِ َجَعلََها اَّلله

ُ َعلَ  ِحيِح ِمْن َغْْيِ وَْجٍه َخِليًَل. َواْستََفاَض َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله يِْه وََسلهَم ِِف الصه
ََذ إبَْراِهيَم َخِليًَل{ َوقَاَل }لَْو ُكنْت  ََذِِن َخِليًَل َكَما اَته َ اَته نهُه قَاَل }إنه اَّلله

َ
أ

بَا بَْكٍر َخِليًَل َولَِكنه َصاِحبَُكْم 
َ
َْذت أ رِْض َخِليًَل ََلَِته

َ
ْهِل اْْل

َ
ُمتهِخًذا ِمْن أ
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نهِة خَ  ْهِل السُّ
َ
تَُها وََسائُِر أ ئِمه

َ
ِة َوأ مه

ُ
{ َيْعِِن َنْفَسُه َولَِهَذا اتهَفَق َسلَُف اْْل ِ ِليُل اَّلله

 . َ َنْفَسُه ُُيَبُّ َوُُيِبُّ نه اَّلله
َ
ْهِل الَْمْعِرفَِة أ

َ
 َوأ

 

َْهِميهة َوَمْن اتهَبَعُهْم ََمَبهَتهُ  نَْكَرْت اْلْ
َ
 . وَأ

نْ 
َ
ُل َمْن أ وه

َ
َكَر َذلَِك اْْلَْعُد ْبُن ِدرَْهٍم َشيُْخ اْْلَْهِم بِْن َصْفَواَن فََضَّحه بِِه َخادِلُ َوأ

ُ َضَحايَاُكْم  وا َتَقبهَل اَّلله َها انلهاُس َضحُّ يُّ
َ
ِ الَْقَْسِيُّ بَِواِسِط َوقَاَل: أ ْبُن َعبِْد اَّلله

َ لَْم َيتهِخْذ إبَْراِهيَم َخِليًَل َولَْم فَإِِنِّ ُمَضحٍّ بِاْْلَْعِد بِْن ِدرَْهٍم إنهُه َزَعَم  نه اَّلله
َ
أ

ا َكِبًْيا. ُثمه نََزَل فََذَِبَُه.  ا َيُقوُل اْْلَْعُد ُعلُوا ُ َعمه يَُكلِّْم ُموََس تَْكِليًما َتَعاََل اَّلله
ُ إَماًما لِلنهاِس قَاَل تَ  ي َجَعلَُه اَّلله ِ ْصُل ِملهِة إبَْراِهيَم اَّله

َ
َعاََل }َوإِِذ اْبتَََّل َوَهَذا أ

ُهنه قَاَل إِنِّ َجاِعلَُك لِلنهاِس إَماًما{ َوقَاَل }َوَمْن  َتمه
َ
إبَْراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت فَأ

ََذ  ِ َوُهَو ُُمِْسٌن َواتهبََع ِملهَة إبَْراِهيَم َحِنيًفا َواَته ْسلََم وَْجَهُه َّلِله
َ
ْن أ ْحَسُن ِدينًا ِممه

َ
أ

ُ إبْ  ِ َُمَبهُة اتلهَقرُِّب إََلِْه َفَقْوُِلُ اَّلله َراِهيَم َخِليًَل{ . َوَمْن قَاَل: إنه الُْمَراَد بَِمَحبهِة اَّلله
َحبه 

َ
َ َنْفَسُه أ َحبه اَّلله

َ
ُمتَنَاقٌِض؛ فَإِنه َُمَبهَة اتلهَقرُِّب إََلِْه َتبٌَع لَِمَحبهِتِه. َفَمْن أ

ا َمْن ََكَن اتلهَقرَُّب إََلِْه َوَمْن  مه
َ
ْن ُُيِبه اتلهَقرَُّب إََلِْه. َوأ

َ
بُُّه َنْفَسُه اْمتَنََع أ ََكَن ََل ُُيِ

ْجِل َغَرٍض آَخَر َفُهَو ِِف اْْلَِقيَقِة إنهَما ُُيِبُّ َذلَِك 
َ
ْمَرهُ إَله ِْل

َ
ََل يُِطيُعُه َوََل َيْمتَِثُل أ

ْجِلِه َوقَْد َجعَ 
َ
ي َعِمَل ِْل ِ ِ وَِسيلًَة إََلِْه َوقَْد َثبََت ِِف الَْغَرَض اَّله َل َطاَعَة اَّلله

ْهُل اْْلَنهِة اْْلَنهَة 
َ
نهُه قَاَل }إَذا َدَخَل أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ ِحيِح َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله الصه

 
َ
ِ َموِْعًدا يُِريُد أ ْهَل اْْلَنهِة إنه لَُكْم ِعنَْد اَّلله

َ
ْن ينجزكموه نَاَدى ُمنَاٍد: يَا أ
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ْرنَا  ْل َمَواِزينَنَا؟ َوُيْدِخلْنَا اْْلَنهَة؟ َوَُيِ لَْم يُبَيِّْض وُُجوَهنَا؟ َوُيثَقِّ
َ
َفيَُقولُوَن َما ُهَو؟ أ

َحبه إََلِْهْم 
َ
ْعَطاُهْم َشيْئًا أ

َ
ِمْن انلهاِر؟ َفيُْكَشُف اْْلَِجاُب َفيَنُْظُروَن إََلِْه َفَما أ

َحبُّ إََلِْهْم ِمْن ُُكِّ َما ِمْن انلهَظِر إََلِْه 
َ
نه انلهَظَر إََلِْه أ

َ
ْخََبَ أ

َ
َياَدُة{ ". فَأ َوُهَو الزِّ

َحبُّوا انلهَظَر إََلِْه لَِمَحبهِتِهمْ 
َ
َما أ ُموَن بِِه َوَُمَبهُة انلهَظِر إََلِْه َتبٌَع لَِمَحبهِتِه فَإِنه إيهاُه  يَتَنَعه

ًما بَِمْعِرفَِتِه َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن إَله َوََيِ  نِينًَة بِِذْكِرهِ َوَتنَعُّ
ْ
ِ َوُطَمأ ُد ِِف قَلِْبِه َُمَبهَة اَّلله

وًرا بِِذْكِرهِ َوُمنَاَجاتِِه. وََذلَِك َيْقَوى َوَيْضُعُف َوَيِزيُد َوَينُْقُص ِِبََسِب  ًة َوُُسُ َوََّله
ْكَمَل َكَ 

َ
ْكَمَل. َولَِهَذا قَاَل إيَماِن اِْلَلِْق. فَُُكُّ َمْن ََكَن إيَمانُُه أ

َ
ُمُه بَِهَذا أ َن َتنَعُّ

ْْحَد وََغْْيُُه: }ُحبَِّب إَِله ِمْن 
َ
ي َرَواُه أ ِ ُ َعلَيِْه وََسلهَم ِِف اْْلَِديِث اَّله َصَّله اَّلله

يُب  ََلِة{ َوََكنَ  -ُثمه قَاَل  -ُدْنيَاُكْم النَِّساُء َوالطِّ ُة َعيِِْن ِِف الصه  وَُجِعلَْت قُره
ََلِة يَا بََِلُل{ َوَهَذا َمبُْسوٌط ِِف َغْْيِ  رِْحنَا بِالصه

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم َيُقوُل }أ َصَّله اَّلله

بُُّهْم ُسبَْحانَُه  بُّونَُه َوُهَو ُُيِ نه ِعبَاَدُه الُْمْؤِمِننَي ُُيِ
َ
َهَذا الَْموِْضِع. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا أ

ِِب َوَتَعاََل وَُحبُُّهْم َِلُ ِِبَ 
َ
بُُّه َكَما ِِف َصِحيِح اْْلَُخارِيِّ َعْن أ َسِب فِْعِلِهْم لَِما ُُيِ

ُ َتَعاََل َمْن ًَعَدى ِِل َوَِلاا  ُ َعلَيِْه وََسلهَم قَاَل }َيُقوُل اَّلله ُهَريَْرةَ َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله
َداِء َما افََّْتَْضت َعلَيِْه َوََل َفَقْد بَاَرَزِِن بِالُْمَحاَرَبِة َوَما َتَقرهَب إَِله َعبْدِ 

َ
ي بِِمثِْل أ

ي  ِ ْحبَبْته ُكنْت َسْمَعُه اَّله
َ
ِحبهُه فَإَِذا أ

ُ
يََزاُل َعبِْدي َيتََقرهُب إَِله بِانلهَوافِِل َحَّته أ

ي ُيبَِْصُ بِِه َوَيَدُه الهِِت َيبِْطُش بَِها َورِْجلَُه الهِِت  ِ ُه اَّله َيْمَِش بَِها.  يَْسَمُع بِِه َوَبََصَ
ْعِطيَنهُه َولَِِئْ 

ُ
لَِِن َْل

َ
فَِِب يَْسَمُع َوِِّب ُيبَِْصُ َوِِّب َيبِْطُش َوِِّب َيْمَِش َولَِِئْ َسأ

نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي َعْن َقبِْض َنْفِس 
َ
ٍء أ ِعيَذنُه. َوَما تََردهْدت َعْن ََشْ

ُ
اْستََعاَذِِن َْل

نه َعبِْدي الُْمْؤِمِن يَْكَرُه الْمَ 
َ
َ أ ْكَرُه َمَساَءتَُه َوََل بُده َِلُ ِمنُْه{ . َفَقْد بنَيه

َ
وَْت َوأ
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ُ فَُحبُّ  َحبهُه اَّلله
َ
بُُّه ِمْن انلهَوافِِل َبْعَد الَْفَرائِِض أ ِ بَِما ُُيِ الَْعبَْد إَذا َتَقرهَب إََل اَّلله

بُُّه ا ِ ِلَعبِْدهِ ِِبََسِب فِْعِل الَْعبِْد لَِما ُُيِ ُ ِمْن ِعبَاَدتِِه َوَطاَعِتِه اَّلله بُُّه اَّلله . َوَما ُُيِ ُ َّلله
َفُهَو َتبٌَع ِْلُبِّ َنْفِسِه وَُحبُُّه َذلَِك ُهَو َسبَُب ُحبِّ ِعبَاِدهِ الُْمْؤِمِننَي فَََكَن ُحبُُّه 

بهُهْم َوُيثْنُوَن َعلَيِْه لِلُْمْؤِمِننَي َتبًَعا ِْلُبِّ َنْفِسِه. فَالُْمْؤِمنُوَن َوإِْن ََكنُوا َُيَْمُدوَن رَ 
ِحيِح  ثََْن لََعَ َنْفِسِه َكَما ِِف اْْلَِديِث الصه

َ
َفُهْم ََل ُُيُْصوَن َثنَاًء َعلَيِْه بَْل ُهَو َكَما أ

ُعوذُ بِرَِضاك ِمْن َسَخِطك 
َ
نهُه ََكَن َيُقوُل: }اللهُهمه إِنِّ أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلهَم أ َعنُْه َصَّله اَّلله

ثْنَيْت َوبِمُ 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحِِص َثنَاًء َعلَيْك أ

ُ
َعافَاتِك ِمْن ُعُقوَبِتك. َوبِك ِمنْك ََل أ

َحبُّ إََلِْه الَْمْدُح 
َ
َحَد أ

َ
نهُه قَاَل }ََل أ

َ
ِحيِح أ لََعَ َنْفِسك{ َوقَْد َثبََت َعنُْه ِِف الصه

ْجِل َذلَِك َمَدَح َنْفَسُه{ . }َوقَاَل َِلُ 
َ
ِ ِمْن أ ْدت ِمْن اَّلله يٍع: إِنِّ َْحِ ْسوَُد ْبُن َُسِ

َ
 اْْل

َرِّبِّ بَِمَحاِمَد َفَقاَل إنه َربهك ُُيِبُّ اْْلَْمَد{ َفُهَو ُُيِبُّ َْحَْد الِْعبَاِد َِلُ وََْحُْدهُ نِلَْفِسِه 
 
َ
ْعَظُم ِمْن َْحِْد الِْعبَاِد َِلُ َوُُيِبُّ َثنَاَءُهْم َعلَيِْه َوَثنَاُؤُه لََعَ َنْفِسِه أ

َ
ْعَظُم ِمْن أ

ْعلَُم بِنَْفِسِه 
َ
َثنَائِِهْم َعلَيِْه. َوَكَذلَِك ُحبُُّه نِلَْفِسِه َوَتْعِظيُمُه نِلَْفِسِه َفُهَو ُسبَْحانَُه أ

َحٍد َوُهَو الَْموُْصوُف بِِصَفاِت الَْكَماِل الهِِت ََل َتبْلُُغَها ُعُقوُل اِْلَََلئِِق 
َ
ِمْن ُُكِّ أ

ُ َعلَيِْه وََسلهَم فَالَْعَظَمُة إَزاُرُه  ِحيِح َعْن انلهِِبِّ َصَّله اَّلله َياُء رَِداُؤُه. َوَِف الصه َوالِْكَْبِ
يًعا َقبَْضتُُه يَْوَم  رُْض ََجِ

َ
َ َحقه قَْدِرهِ َواْْل  لََعَ الِْمنََْبِ }َوَما قََدُروا اَّلله

َ
نهُه قََرأ

َ
}أ

ماَواُت َمْطِويهاٌت بِيَِمينِ  رَْض الِْقيَاَمِة َوالسه
َ
ُ اْْل ِه ُسبَْحانَُه{ . قَاَل َيْقِبُض اَّلله

نَا 
َ
وُس أ نَا الُْقدُّ

َ
نَا الَْمِلُك أ

َ
َمَواِت بِيَِميِنِه ُثمه َيُهزُُّهنه ُثمه َيُقوُل: أ َوَيْطوِي السه

ْنيَا َولَْم تَُك شَ  ت ادلُّ
ْ
ي بََدأ ِ نَا اَّله

َ
نَا الُْمَهيِْمُن أ

َ
نَا الُْمْؤِمُن أ

َ
ََلُم أ ي السه ِ نَا اَّله

َ
يْئًا أ

ُد الرهبُّ َنْفَسُه ُسبَْحانَُه{ َفُهَو َُيَْمُد َنْفَسُه َوُيثِِْن  ِعيُدَها{ َوَِف ِرَوايٍَة }ُيَمجِّ
ُ
أ
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َحٍد َغْْيِهِ 
َ
ُد َنْفَسُه ُسبَْحانَُه َوَتَعاََل َوُهَو الَْغِِنُّ بِنَْفِسِه ََل َُيْتَاُج إََل أ َعلَيَْها َوُيَمجِّ

ٍن{ بَْل ُُكُّ مَ 
ْ
رِْض ُُكه يَْوٍم ُهَو ِِف َشأ

َ
َماَواِت َواْْل ُِلُ َمْن ِِف السه

َ
ا ِسَواهُ فَِقٌْي إََلِْه }يَْسأ

َحٌد. فَإَِذا فَِرَح 
َ
ي لَْم يَِِّلْ َولَْم يُودَلْ َولَْم يَُكْن َِلُ ُكُفًوا أ ِ َمُد اَّله َحُد الصه

َ
َوُهَو اْْل

َحبه َمْن َتقَ 
َ
ِلنَي بِتَْوَبِة اتلهائِِب َوأ وه

َ
ابِِقنَي اْْل رهَب إََلِْه بِانلهَوافِِل َورَِِضَ َعْن السه

ْن ُيَقاَل: ُهَو ُمْفتَِقٌر ِِف َذلَِك إََل َغْْيِهِ َوََل ُمْستَْكَمٌل بِِسَواُه 
َ
َوََنِْو َذلَِك لَْم ََيُْز أ

ًَع 
َ
ي َهَداُهْم َوأ ِ ي َخلََق َهُؤََلِء َوُهَو اَّله ِ بُُّه فَإِنهُه ُهَو اَّله َنُهْم َحَّته َفَعلُوا َما ُُيِ

َوَيرَْضاُه َوَيْفَرُح بِِه. َفَهِذهِ الَْمْحبُوَباُت لَْم ََتُْصْل إَله بُِقْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه وََخلِْقِه 
وََل َواْْلِخَرِة َوَِلُ اْْلُْكُم َوإََِلِْه 

ُ
يَك َِلُ َوَِلُ اْْلَْمُد ِِف اْْل فَلَُه الُْملُْك ََل َُشِ

ْفَعاِِلِ ِحْكَمًة َتتََعلهُق بِِه تُ 
َ
يَن يُثِْبتُوَن ِْل ِ رَْجُعوَن. َفَهَذا َوََنُْوهُ َُيْتَجُّ بِِه اْْلُْمُهوُر اَّله

ْجِلَها.
َ
بَُّها َوَيرَْضاَها َوَيْفَعُل ِْل  ُُيِ

 

ِ َفيَ  نهُه ُمْسَتْكَمٌل بَِغرْيِه
َ
ُكوُن نَاقًِصا َقْبَل قَالُوا: َوقَْوُل الَْقائِِل: إنه َهَذا َيْقَتِِض أ

ْجِوَبٌة.
َ
 َذلَِك َعْنُه أ

َحُدَها
َ
نه َهَذا َمنُْقوٌض بِنَْفِس َما َيْفَعلُُه ِمْن الَْمْفُعوََلِت َفَما ََكَن َجَوابًا ِِف أ

َ
: أ

اِهِد فَاِعًَل إَله  الَْمْفُعوََلِت ََكَن َجَوابًا َعْن َهَذا َوََنُْن ََل َنْعِقُل ِِف الشه
 ًَل بِِفْعِلِه. ُمْستَْكمَ 

نهُهْم قَالُوا اثلهاِن 
َ
َر أ ْكَمِة فَلَْو قُدِّ ْن يَُكوَن ََل يََزاُل قَاِدًرا لََعَ الِْفْعِل ِِبِ

َ
: َكَما َِلُ أ

 َكْونُُه َغْْيَ قَاِدٍر لََعَ َذلَِك لَََكَن نَاقًِصا.
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؛ فَإِنه َذلَِك إنهَما َحَصَل بُِقْدَرتِِه : إنهُه ُمْستَْكَمٌل بَِغْْيِهِ بَاِطٌل قَْوُل الَْقائِلِ  اثلهالُِث 
يَك َِلُ ِِف َذلَِك فَلَْم يَُكْن ِِف َذلَِك ُُمْتَاًجا إََل َغْْيِهِ َوإَِذا ِقيَل  َوَمِشيئَِتِه ََل َُشِ
وْ 
َ
ي ََل ُُيْتَاُج ِفيِه إََل َغْْيِهِ ََكَن َكَما لَْو ِقيَل َكُمَل بِِصَفاتِِه أ ِ  َكُمَل بِِفْعِلِه اَّله

 َكُمَل بَِذاتِِه. 

 

َد فَََل نَُسلُِّم قَْوُل الَْقائِلِ  الرهابِعُ  َراَد بِِه َعَدَم َما ََتَده
َ
: ََكَن َقبَْل َذلَِك نَاقًِصا إْن أ

ي اْقتََضْت اْْلِْكَمُة وُُجوَدُه ِفيِه يَُكوُن َنْقًصا َوإِْن  ِ نه َعَدَمُه َقبَْل الَْوقِْت اَّله
َ
أ

َرادَ بَِكْونِِه نَا
َ
ِء ِِف الَْوقِْت أ ْ قًِصا َمْعًَن َغْْيَ َذلَِك َفُهَو َمْمنُوٌع بَْل ُيَقاُل َعَدمُ الَشه

نه وُُجوَدهُ ِِف َوقِْت اقِْتَضاِء 
َ
ي لَْم َتْقتَِض اْْلِْكَمُة وُُجوَدهُ ِفيِه ِمْن الَْكَماِل َكَما أ ِ اَّله

ٍء َنْقًصا بَْل َعَدُم َما يَْصلُُح اْْلِْكَمِة وُُجوُدُه ِفيِه َكَماٌل. فَلَيَْس َعَدُم ُُكِّ   ََشْ
نه وُُجوَد 

َ
َ أ نه وُُجوَد َما ََل يَْصلُُح وُُجوُدُه َنْقٌص َفتَبَنيه

َ
وُُجوُدُه ُهَو انلهْقُص َكَما أ

نه َعَدَمَها ُهَو 
َ
ُموِر ِحنَي اْقتََضْت اْْلِْكَمُة َعَدَمَها ُهَو انلهْقُص ََل أ

ُ
َهِذهِ اْْل

نَِة ِلَكَماِِلِ انلهْقُص. وَ  َفاِت اثلُّبُوِتيهِة الُْمتََضمِّ لَِهَذا ََكَن الرهبُّ َتَعاََل َموُْصوفًا بِالصِّ
يًْضا. فَََكَن َعَدمُ َما َينِِْف َعنُْه 

َ
لِْبيهِة الُْمْستَلِْزَمِة ِلَكَماِِلِ أ َفاِت السه َوَموُْصوفًا بِالصِّ

نه وُُجوَد 
َ
َما يَْستَِحقُّ ُثبُوتَُه ِمْن الَْكَماِل. َوإَِذا ُعِقَل ِمثُْل ُهَو ِمْن الَْكَماِل َكَما أ

ْهُن  رَُها اَّلِّ ْفَعاِل َوََنْوَِها َولَيَْس ُُكُّ ِزَياَدٍة ُيَقدِّ
َ
َفاِت فََكَذلَِك ِِف اْْل َهَذا ِِف الصِّ

َياَداِت تَُكوُن َنْقًصا ِِف َكَماِل الَْمزِ  يِد َكَما ُيْعَقُل ِمْن الَْكَماِل بَْل َكِثٌْي ِمْن الزِّ
ِه  ْشيَاَء ِِف َحقِّ

َ
نَْساُن قَْد يَُكوُن وُُجوُد أ ِمثُْل َذلَِك ِِف َكِثٍْي ِمْن الَْموُْجوَداِت. َواْْلِ
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ِه؛ َكَما يَُكوُن ِِف  ِِف َوقٍْت َنْقًصا َوَعيْبًا َوَِف َوقٍْت آَخَر َكَماًَل َوَمْدًحا ِِف َحقِّ
ًة َِلُ َوَِف َوقْ   ٍت َمنَْفَعًة َِلُ. َوقٍْت َمََّضه

َاِمُس 
ْ

ْرنَا َمْن َيْقِدُر لََعَ إْحَداِث اْْلََواِدِث ِْلِْكَمِة َوَمْن ََل َيْقِدُر  اْل نها إَذا قَده
َ
أ

نه اْْلََواِدَث 
َ
ْكَمُل َمَع أ

َ
نه الَْقاِدَر لََعَ َذلَِك أ

َ
لََعَ َذلَِك ََكَن َمْعلُوًما بِبَِديَهِة الَْعْقِل أ

وُُجوُدَها إَله َحَواِدُث ََل تَُكوُن قَِديَمًة َوإَِذا ََكنَْت الُْقْدَرُة لََعَ َذلَِك ََل ُيْمِكُن 
ْكَمَل َوَهَذا الَْمْقُدوُر ََل يَُكوُن إَله َحاِدثًا ََكَن وُُجوُدهُ ُهَو الَْكَماَل وََعَدُمُه َقبَْل 

َ
أ

 ِ ي ُهَو َُشٌْط ِِف وُُجوِد الَْكَماِل ِمْن َذلَِك ِمْن َتَماِم الَْكَماِل إْذ َعَدُم الُْمْمتَِنِع اَّله
 الَْكَماِل. 

 : ُثمه ُهْم ُهَنا ثاََلُث فَِرٍق 

نهُه 
َ
ْن َعِلَم أ فِْرقٌَة َتُقوُل إَراَدتُُه وَُحبُُّه َورَِضاُه َوََنُْو َهَذا قَِديٌم َولَْم يََزْل َراِضيًا َعمه

نهُه َيُموُت َيُموُت ُمْؤِمنًا َولَْم يََزْل َساِخًطا لََعَ مَ 
َ
ََكفًِرا َكَما َيُقوُل َذلَِك  ْن َعِلَم أ

وِفيهِة َفَهُؤََلِء ََل يَلَْزُمُهْم  ْهِل اْْلَِديِث َوالُْفَقَهاِء َوالصُّ
َ
بِيَة َوأ َمْن َيُقوُِلُ ِمْن اللَُْكه

يَن  ِ ْكََثُوَن اَّله
َ
ْجِل ُحلُوِل اْْلََواِدِث؛ لَِكْن ُيَعارُِضُهْم اْْل

َ
التهَسلُْسُل ِْل
ُهْم قَالُوا لَُهْم:  ُينَازُِعوَنُهْم ِِف  َراَدِة؛ فَإِنه اْْلِْكَمِة الَْمْحبُوَبِة َكَما ُينَازُِعوَنُهْم ِِف اْْلِ

ْزِمنَِة َواْْلََواِدِث َسَواٌء 
َ
يِع اْْل َراَدُة قَِديَمًة لَْم تََزْل َونِْسبَتَُها إََل ََجِ إَذا ََكنَْت اْْلِ

َوَمْفُعوٍل ُدوَن َمْفُعوٍل ََتِْصيٌص بََِل  فَاْخِتَصاُص َزَماٍن ُدوَن َزَماٍن بِاْْلُُدوِث 
ٍص.  َص َُمَصِّ ْن ُُتَصه

َ
نَِها أ

ْ
َراَدةُ ِمْن َشأ وََلَِك: اإْلِ

ُ
. قَاَل لَُهْم الُْمَعارُِضوَن: ِمْن قَاَل أ

ِ فَلَيَْس  ِ لََعَ َهَذا الُْمَعنيه ا ََتِْصيُص َهَذا الُْمَعنيه مه
َ
نَِها ِجنُْس اتلهْخِصيِص. َوأ

ْ
َشأ
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َراَدةِ ُدوَن مِ  َحِدِهَما بِاْْلِ
َ
َراَدةِ بَْل ََل بُده ِمْن َسبٍَب يُوِجُب اْخِتَصاَص أ نُْه لََواِزُم اْْلِ

نهُه ََل يُِريُد 
َ
ُص بِإَِراَدتِِه َولَِكنهُه َيْعلَُم أ نهُه َُيَصه

َ
ُد ِمْن َنْفِسِه أ نَْساُن ََيِ اْْلَخِر. َواْْلِ

ِب اْقتَََض اتلهْخِصيَص َوإَِله فَلَْو تََساَوى َما ُيْمِكُن َهَذا ُدوَن َهَذا إَله لَِسبَ 
ْمثَاِِلِ 

َ
َراَدِة لَِواِحِد ِمْن َذلَِك ُدوَن أ يِع الْوُُجوهِ اْمتَنََع ََتِْصيُص اْْلِ إَراَدتُُه ِمْن ََجِ

َز َهَذا انَْسده بَاُب إْثبَا ٍح. َوَمََّت ُجوِّ انِِع قَالُوا: فَإِنه َهَذا تَرِْجيٌح بََِل ُمرَجِّ ِت الصه
ُ قَْوًَل  َما ُينَاِزُع ِفيِه َمْن ُيَقِّلِّ ْمَعَن انلهَظَر ِفيِه َعِلَمُه َحِقيَقًة َوإِنه

َ
َوَمْن تََدبهَر َهَذا َوأ

 ُ قَاَِلُ َغْْيُُه ِمْن َغْْيِ اْعِتبَاٍر ِْلَِقيَقِتِه. َوَهَكَذا َيُقوُل لَُهْم اْْلُْمُهوُر: إَذا ََكَن اَّلله
ْحَدثَُه َهْل تَ 

َ
ْن ُُيِْدثَُه فَإَِذا أ

َ
َزِِلِ َوُُمِباا َوفَرًِحا بَِما ُُيِْدثُُه َقبَْل أ

َ
َعاََل َراِضيًا ِِف أ

ْو لَْم َُيُْصْل إَله َما ََكَن ِِف 
َ
بَُّها َوَيرَْضاَها َوَيْفَرُح بَِها أ َحَصَل بِإِْحَداثِِه ِحْكَمٌة ُُيِ

َزِل؟ فَإِْن قُلْتُْم لَمْ 
َ
َزِل ِقيَل َذاَك ََكَن َحاِصًَل بُِدوِن  َُيُْصْل إَله َما ََكَن ِِف  اْْل

َ
اْْل

 
َ
ْحَدثَُه ِمْن الَْمْفُعوََلِت فَاْمتَنََع أ

َ
ْن تَُكوَن الَْمْفُعوََلُت فُِعلَْت ِلََكْ َُيُْصَل َما أ

ُ َتَعاََل  نه الَْمْفُعوََلِت ََتُْدُث بََِل َسبٍَب ُُيِْدثُُه اَّلله
َ
َذاَك؛ َفَقْولُُكْم َكَما تَْضَمُن أ

بَُّها َوَيرَْضاَها قَالُوا: َفَقْولُُكْم َيتَ  نهُه َيْفَعلَُها بََِل ِحْكَمٍة ُُيِ
َ
ُن أ ُن َنِْفَ َيتََضمه َضمه

 ُصُل الِْفْعُل إَله بَِها. إَراَدتِِه الُْمَقاِرنَِة َوَُمَبهِتِه وَِحْكَمِتِه الهِِت ََل َُيْ 

: إنه اْْلِْكَمَة الُْمتََعلَِّقَة بِِه ََتُْصُل بَِمِشيئَِتِه َوقُْدَرتِِه َكَما َوالِْفْرقَُة اثلهانَِيُة قَالُوا
ئَِتِه َوقُْدَرتِِه. قَالُوا َوإِْن قَاَم َذلَِك بَِذاتِِه َفُهَو َكِقيَاِم َسائِِر َما َُيُْصُل الِْفْعُل بَِمِشي

ْفَعاِل بِِه 
َ
َفاِت َواْْل لَُة َتنِِْف ِقيَاَم الصِّ ْفَعاِِلِ بَِذاتِِه. َوالُْمْعََتِ

َ
ْخََبَ بِِه ِمْن ِصَفاتِِه َوأ

َ
أ

ْفَعاَل حَ 
َ
ْعَراًضا َواْْل

َ
َفاِت أ ْعَراُض َوتَُسِّمِّ الصِّ

َ
َواِدَث َوَيُقولُوَن ََل َتُقوُم بِِه اْْل

َ َتَعاََل َعْن  ُهْم يَُْنُِّهوَن اَّلله ُم َمْن لَْم َيْعرِْف َحِقيَقَة قَْولِِهْم إنه َوََل اْْلََواِدُث َفيَتََوهه
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يُهُه عَ  ُب تَْْنِ َ ََيِ نه اَّلله
َ
ْن ُُكِّ َعيٍْب انلهَقائِِص َوالُْعيُوِب َواْْلفَاِت. َوََل َريَْب أ

يُِّد الََْكِمُل ِِف ُُكِّ َنْعٍت ِمْن  َمُد السه ََلُم الصه وُس السه َوَنْقٍص َوآفٍَة فَإِنهُه الُْقدُّ
يًها ََل يُْدرُِك  ُنُعوِت الَْكَماِل َكَماًَل يُْدرُِك اِْلَلُْق َحِقيَقتَُه ُمَْنههٌ َعْن ُُكِّ َنْقٍص تَْْنِ

. َوُُكُّ   َكَماٍل َثبََت لَِموُْجوِد ِمْن َغْْيِ اْسِتلَْزاٍم َنْقٌص فَاِْلَاِلُق َتَعاََل اِْلَلُْق َكَماِِلِ
يِهِه َعنُْه  َحقُّ بِتَْْنِ

َ
ْكَمُل ِفيِه ِمنُْه َوُُكُّ َنْقٍص يَُْنههُ َعنُْه ََمْلُوٌق فَاِْلَاِلُق أ

َ
َحقُّ بِِه َوأ

َ
أ

اَءتِِه ِمنُْه. َرَويْنَا ِمْن َطرِ  ْوََل بََِبَ
َ
ِِب َوأ

َ
يٍق َغْْيِ َواِحٍد َكُعثَْماِن بِْن َسِعيٍد ادلارِم َوأ

ِِب َطلَْحَة َعْن 
َ
ِّ بِْن أ ِِب بَْكٍر اْليهِق وََغْْيِِهْم ِِف َتْفِسِْي لََعِ

َ
َجْعَفٍر الطَبي َوأ

ي قَْد َكُمَل ِِف ُسؤُْددِ  ِ يُِّد اَّله َمُد{ قَاَل: السه هِ ابِْن َعبهاٍس ِِف قَْوِل َتَعاََل }الصه
ي قَْد َكُملَ  ِ يُف اَّله ِ ي قَْد َكُمَل ِِف َعَظَمِتِه َواْْلَِكيُم َوالَّشه ِ فِِه َوالَْعِظيُم اَّله ِِف َُشَ

ي قَْد َكمُ  ِ ي قَْد َكُمَل اَّله ِ ي قَْد َكُمَل ِِف ِغنَاهُ َواْْلَبهاُر اَّله ِ َل ِِف ِحْكَمِتِه َوالَْغِِنُّ اَّله
ي قَْد َكُمَل ِِف ِحلِْمِه  ِ ي قَْد َكُمَل ِِف ِعلِْمِه َواْْلَِليُم اَّله ِ وتِِه َوالَْعالُِم اَّله ِِف َجََبُ

َِف  نَْواِع الَّشه
َ
ي قَْد َكُمَل ِِف أ ِ ُ َعزه وََجله َهِذهِ ِصَفٌة ََل َوُهَو اَّله ؤُْدِد َوُهَو اَّلله َوالسُّ

اُر. َوَهَذا  ٌء ُسبَْحانَُه الَْواِحُد الَْقهه تَنْبَِِغ إَله َِلُ لَيَْس َِلُ ُكُفٌؤ َولَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ
ِِب َصاِلٍح َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن َص 

َ
ِ بِْن أ ِّ بِْن اتلهْفِسُْي ثَابٌِت َعْن َعبِْد اَّلله اِلٍح َعْن لََعِ

ِِب َطلَْحَة الوالِب لَِكْن ُيَقاُل: إنهُه لَْم يُْسَمْع اتلهْفِسُْي ِمْن ابِْن َعبهاٍس َولَِكْن 
َ
أ

َمُد  نهُه قَاَل: الصه
َ
لَِف َوُروَِي َعْن َسِعيِد بِْن ُجَبْْيٍ أ ِم ثَابٌِت َعْن السه ِمثُْل َهَذا اللََْكَ

َمُد الََْكِمُل ِِف ِصَفاتِ  نهُه قَاَل: الصه
َ
ِِب َوائٍِل َشِقيِق بِْن َسلََمَة أ

َ
. َوَثبََت َعْن أ ْفَعاِِلِ

َ
ِه َوأ

ْشبََهَها ََل ُتنَاِِف َما قَاَِلُ َكِثٌْي ِمْن 
َ
قَْواُل َوَما أ

َ
ي اْنتَََه ُسؤُْدُدُه. َوَهِذهِ اْْل ِ يُِّد اَّله السه

لَِف َكَسِعيِد بِْن الُْمَسيِِّب وََسِعي ِد بِْن ُجبَْْيٍ َوَُمَاِهٍد َواْْلََسِن والسدي السه
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ي ََل َجوَْف َِلُ َوَهَذا َمنُْقوٌل َعْن ابِْن  ِ َمَد ُهَو اَّله نه الصه
َ
اِك وََغْْيِِهْم ِمْن أ حه َوالضه

ْو َمْرفُوًًع فَإِنه لَِكَ الْقَ 
َ
بِيِه َمْوقُوفًا أ

َ
ِ بِْن بريدة َعْن أ ْولنَْيِ َمْسُعوٍد َوَعْن َعبِْد اَّلله

ُم لََعَ َذلَِك ِِف َغْْيِ َهَذا الَْموِْضِع.   َحقٌّ َكَما بُِسَط اللََْكَ

ْمَراِض 
َ
نَْساِن ِمْن اْْل ْعَراِض ِِف اللَُّغِة " قَْد ُيْفَهُم ِمنُْه َما َيْعِرُض لِْْلِ

َ
َولَْفُظ " اْْل

نَْسانُ  َوََنْوَِها َوَكَذلَِك لَْفُظ " اْْلََواِدِث َوالُْمْحَدثَاِت " قَدْ  ِمْن  ُيْفَهُم َما ُُيِْدثُُه اْْلِ
 ْ ْفَعاِل ال

َ
نَْساِن ِمْن اْْل ْو َما َُيُْدُث لِْْلِ

َ
وَعًة أ َمْذُموَمِة َواْْلَِدِع الهِِت لَيَْسْت َمَّْشُ

ا  ا ُهَو فَْوَق َذلَِك ِممه يُهُه َعمه ُب تَْْنِ ُ ُسبَْحانَُه َوَتَعاََل ََيِ ْمَراِض َوََنِْو َذلَِك. َواَّلَله
َ
اْْل

يُهُه َعْن َهذِ  ُموِر؟ َولَِكْن لَْم يَُكْن َمْقُصوُد ِفيِه نَْوُع َنْقٍص فََكيَْف تَْْنِ
ُ
هِ اْْل

ْفَعاِِلِ 
َ
ْعَراِض َواْْلََواِدِث إَله َنِْفُ ِصَفاتِِه َوأ

َ
لَِة بَِقْولِِهْم ُهَو ُمَْنهٌه َعْن اْْل الُْمْعََتِ

َوََل رًِضا َوََل فَِعنَْدُهْم ََل َيُقوُم بِِه ِعلٌْم َوََل قُْدَرةٌ َوََل َمِشيئٌَة َوََل رَْْحٌَة َوََل ُحبٌّ 
فََرٌح َوََل َخلٌْق َوََل إْحَساٌن َوََل َعْدٌل َوََل إْتيَاٌن َوََل َمِِجٌء َوََل نُُزوٌل َوََل اْسِتَواٌء 
. وَََجَاِهُْي الُْمْسِلِمنَي َُيَاِلُفوَنُهْم ِِف َذلَِك َوِمْن  ْفَعاِِلِ

َ
َوََل َغْْيُ َذلَِك ِمْن ِصَفاتِِه َوأ

َوائِِف َمنْ  ْفَعاِل َوِمنُْهْم َمْن ُينَاِزُعُهْم ِِف  الطه
َ
َفاِت ُدوَن اْْل ُينَاِزُعُهْم ِِف الصِّ

َفاِت ُدوَن َبْعٍض َوِمْن انلهاِس َمْن ُينَاِزُعُهْم ِِف الِْفْعِل الَْقِديِم َوَيُقوُل  َبْعِض الصِّ
ِِف نَِظِْي َذلَِك َمْن َيُقوُِلُ ِِف  إنه فِْعلَُه قَِديٌم َوإِْن ََكَن الَْمْفُعوُل ُُمَْدثًا؛ َكَما َيُقوُل 

ِِهْم َمْذُكوٌر ِِف َغْْيِ َهَذا  ِدتله
َ
قَْواِل وَِذْكُر قَائِِليَها َوأ

َ
َراَدِة. َوبَْسُط َهِذهِ اْْل اْْلِ

َؤاِل الَْمْذُكورِ  ْجِوَبِة انلهاِس َعْن السُّ
َ
 الَْموِْضِع. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا اتلهنِْبيُه لََعَ ََمَاِمِع أ

ْن لَْم 
َ
ثْبَتُّْم ِحْكَمًة َحَدثَْت َبْعَد أ

َ
َوَهَذا الَْفِريُق اثلهاِِن إَذا قَاَل لَُهْم انلهاُس: إَذا أ

تَُكْن لَِزَمُكْم التهَسلُْسُل قَالُوا: الَْقْوُل ِِف ُحُدوِث َهِذهِ اْْلِْكَمِة ََكلَْقْوِل ِِف 
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ْحَدثَُه ِمْن الَْمْفُعوََل 
َ
ْحَدَث ُحُدوِث َسائِِر َما أ

َ
نهُه أ

َ
ِت َوََنُْن ُُنَاِطُب َمْن يَُسلُِّم نَلَا أ

ْكَمِة َحاِدثٍَة لَْم يَُكْن َِلُ  ْحَدَثَها ِِبِ
َ
ْن لَْم تَُكْن فَإَِذا قُلْنَا إنهُه أ

َ
الُْمْحَدثَاِت َبْعَد أ

نْ 
َ
َيُقوَل َهَذا يَْستَلِْزمُ التهَسلُْسَل بَْل َنُقوُل َِلُ: الَْقْوُل ِِف ُحُدوِث اْْلِْكَمِة ََكلَْقْوِل  أ

ِِف ُحُدوِث الَْمْفُعوِل الُْمْستَْعِقِب لِلِْحْكَمِة َفَما ََكَن َجَوابُك َعْن َهَذا ََكَن 
َل قَاَل لَُهْم الَْفِريُق  َجَواُبنَا وه

َ
ا َخَصَم الَْفِريُق اثلهاِِن الَْفِريَق اْْل َعْن َهَذا. فَلَمه

ِم  -اثلهاِلُث  ْهِل اللََْكَ
َ
وِفيهِة َوأ ِة اْْلَِديِث َوالُْفَقَهاِء َوالصُّ ئِمه

َ
ٌة  -ِمْن أ َهِذهِ ُحجه

ِدلهِة َجَدَِلهٌة إلَْزاِميهٌة َولَْم تَْشُفوا الَْغِليَل 
َ
بَِهَذا اْْلََواِب َولَيَْس َمَعُكْم ِمْن اْْل

ِعيهِة َوََل الَْعْقِليهِة َما َينِِْف َهَذا التهَسلُْسَل بَْل  ْ  الَّشه

 

ْوُر نَْوََعِن:  التهَسلُْسُل نَْوََعِن َوادله

َحُدُهَما
َ
 : التهَسلُْسُل ِِف الِْعلَِل َوالَْمْعلُوََلِت َفَهَذا ُمْمتَِنٌع ِوفَاقًا.أ

وِط َواْْلثَاِر َفَهَذا ِِف َجَواِزهِ قَْوََلِن َمْعُروفَاِن : التهَسلُْسُل ِِف اَواثلهاِن  ُ لَّشُّ
ُزوَن  ِم َواْْلَِديِث َوالَْفلَْسَفِة َُيَوِّ ْهِل اللََْكَ

َ
لِلُْمْسِلِمنَي وََغْْيِِهْم. َوَطَوائُِف ِمْن أ

يَن َيُقولُوَن لَْم يََزْل ا ِ ِة اَّله ئِمه
َ
لَِف َواْْل ُ ُمتَََكًِّما إَذا َشاَء َهَذا َوِمْن َهُؤََلِء السه َّلله

 َ ْفَعاِل وََغْْيَِها. َوَبنيه
َ
نهُه لَْم يََزْل َيُقوُم بِِه َما َيتََعلهُق بَِمِشيئَِتِه َوقُْدَرتِِه ِمْن اْْل

َ
َوأ

نه َما اْستََدله بِِه ُمنَازُِعوُهْم لََعَ َنِْفِ التهَسلُْسِل ِِف اْْلثَاِر َواْمِتنَاِع وُ 
َ
ُجوِد َهُؤََلِء أ

ِدلهٌة َضِعيَفٌة َكَدَِلِل الُْمَطاَبَقِة بنَْيَ اْْلُْملَتَنْيِ َمَع ِزَياَدِة 
َ
َما ََل يَتَنَاََه ِِف الَْماِِض أ

َ َهُؤََلِء فََساَدَها  ِدلهِة الهِِت بنَيه
َ
ْفِع َوالَْوتِْر َوََنِْو َذلَِك ِمْن اْْل إْحَداُهَما َوَكَدَِلِل الشه
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ِ َوَنَقُضوَها َعلَ  ْعَداِد َوبَِمْعلُوَماِت اَّلله
َ
يِْهْم بِاْْلََواِدِث ِِف الُْمْستَْقبَِل َوبُِعُقوِد اْْل

ْوُر  َمعَ  ْوُر " نَوًَْعِن ": فَادله ا قَْد بُِسَط ِِف َموِْضِعِه. َوادله َمْقُدوَراتِِه وََغْْيِ َذلَِك ِممه
ْن ََل يُوَجَد َهَذا إَله َبْعَد َهَذا َوََل يُوَجَد َهَذا إَله 

َ
القبِل السبِق ُمْمتَِنٌع: َوُهَو أ

نهُه ََل يَُكوُن َهَذا َبْعَد َهَذا َوَهَذا َدْورُ 
َ
اِِنُّ َوُهَو أ ْوُر املِع اَِلقَِّْتَ ا ادله مه

َ
 الِْعلَِل َوأ

ْشبََهَها 
َ
وِط َوَما أ ُ ْوُر ِِف الَّشُّ إَله َمَع َهَذا َوََل يَُكوُن َهَذا إَله َمَع َهَذا َفَهَذا ُهَو ادله

ْجِوَبِة انلهاِس َعْن ِمْن الُْمتََضايَِفاِت واملتَلزمات َوِمثُْل َهَذا َجائٌِز. 
َ
َفَهِذهِ ََمَاِمُع أ

قَْوالٍ َهَذا السُّ 
َ
ُة أ  َؤاِل. َوِِهَ ِعده

ُل  وه
َ
  اْْل

َ
ْحََكَمُه. قَْوُل َمْن ََل ُيَعلُِّل ََل أ

َ
 ْفَعاَِلُ َوََل أ

ُموِر ُمبَايِنٍَة َِلُ ُمنَْفِصلٍَة َعنُْه ِمْن َُجْ  اثلهاِن وَ 
ُ
 لَِة َمْفُعوََلتِِه. قَْوُل َمْن ُيَعلُِّل َذلَِك بِأ

ُموِر قَائَِمٍة بِِه قَِديَمٍة.  اثلهالُِث وَ 
ُ
 قَْوُل َمْن ُيَعلُِّل َذلَِك بِأ

ُموِر قَائَِمٍة بِِه ُمتََعلَِّقٍة بُِقْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه لَِكْن  الرهابِعُ وَ 
ُ
قَْوُل َمْن ُيَعلُِّل َذلَِك بِأ

ُموِر ُمتََعلَِّقٍة بَِمِشيئَِتِه َيُقوُل ِجنُْسَها َحاِدٌث. َو )اِْلَ 
ُ
اِمُس قَْوُل َمْن ُيَعلُِّل َذلَِك بِأ

َوقُْدَرتِِه. فَإِْن ََكَن الِْفْعُل الُْمْقتَِِض لِلِْحْكَمِة َحاِدَث انلهْوِع ََكنَْت اْْلِْكَمُة 
ْو فِْعٌل ُمتََعلٌِّق بَِمشِ 

َ
ٌم أ نهُه قَاَم بِِه لََكَ

َ
َر أ نهُه لَْم يََزْل َكَذلَِك َكَذلَِك َوإِْن قُدِّ

َ
يئَِتِه َوأ

ََكنَْت اْْلِْكَمُة َكَذلَِك َفيَُكوُن انلهْوُع قَِديًما َوإِْن ََكنَْت آَحاُدُه َحاِدثًَة. َوُيْمِكُن 
َ َعزه وََجله ُُيِْدُث  نه اَّلله

َ
ْن ُيَقاَل: ََل َريَْب أ

َ
َؤاِل بِتَْقِسيِم َحاَِصٍ بِأ اْْلََواُب َعْن السُّ

ْن يَُكوَن لََها مَ 
َ
ُب أ ْفَعاُل الُْمْحَدثَُة ََيِ

َ
ْن تَُكوَن اْْل

َ
ا أ ْفُعوََلٍت لَْم تَُكْن فَإِمه

ْن تَُكوَن َغْْيَ ُمتَنَاِهيٍَة ِِف اَِلبِْتَداِء َكَما ِِهَ َغْْيُ ُمتَنَاِهيٍَة ِِف 
َ
 ابِْتَداٌء َوََيُوُز أ
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ْمَكَن ُحُدوُث اْْلََواِدِث بُِدوِن 
َ
ْن يَُكوَن لََها ابِْتَداٌء أ

َ
اَِلنِْتَهاِء فَإِْن وََجَب أ

 ُحُدوِث تِلَْك تََسلُْسِلَها فَإَِذا قَاَل الَْقائُِل: لَْو َفَعَل ِلِعلهِة ُُمَْدثٍَة لَََكَن الَْقْوُل ِِف 
الِْعلهِة ََكلَْقْوِل ِِف ُحُدوِث َمْعلُولَِها َوَيلَْزمُ التهَسلُْسُل ََكَن َجَوابُُه لََعَ َهَذا اتلهْقِديِر 
ْن يَُكوَن لََها ابِْتَداٌء َوإَِذا َفَعَل الِْفْعَل ِْلِْكَمِة ُُمَْدثٍَة ََكَن 

َ
ُب أ نه اْْلََواِدَث ََيِ

َ
أ

ْن يَُكوَن لِلِْعلهِة الُْمْحَدثَِة ِعلهٌة ُُمَْدثٌَة إَله الِْفْعُل وَِحكْ 
َ
ُب أ َمتُُه ُُمَْدثنَْيِ َوََل ََيِ

ْن يَُكوَن لََها ابِْتَداٌء 
َ
ا إَذا َجاَز أ مه

َ
ْن ََل يَُكوَن لِلَْحَواِدِث ابِْتَداٌء. فَأ

َ
إَذا َجاَز أ

ْن يَكُ 
َ
َؤاُل فََكيَْف إَذا وََجَب أ ْن َبَطَل َهَذا السُّ

َ
وَن لَُهَما ابِْتَداٌء. َوإِْن ِقيَل: ََيُوُز أ

َها َغْْيُ ُمتَنَاِهيٍَة ِِف اَِلنِْتَهاِء  نه
َ
يَُكوَن اْْلََواِدُث َغْْيَ ُمتَنَاِهيٍَة ِِف اَِلبِْتَداِء َكَما أ

ْهِل الِْملَِل وََُجُْهوِر اِْلَلِْق َولَْم ُينَاِزْع ِِف 
َ
َذلَِك إَله َبْعُض  ِعنَْد الُْمْسِلِمنَي وََسائِِر أ

ْو 
َ
يَن َيُقولُوَن بَِفنَاِء اْْلَنهِة َوانلهاِر َكَما َيُقوُِلُ اْْلَْهُم ْبُن َصْفَواَن أ ِ ْهِل اْْلَِدِع: اَّله

َ
أ

ْن يَُكوَن 
َ
وَْجبَا أ

َ
بُو اهلذيل فَإِنه َهَذيِْن أ

َ
ْهِل اْْلَنهِة َكَما َيُقوُِلُ أ

َ
بَِفنَاِء َحَرََكِت أ

نِْس اْْلَ  يَن ِْلِ ِ ْكََثُ اَّله
َ
ْن يَُكوَن لََها ِعنَْدُهْم ابِْتَداٌء َوأ

َ
ُب أ َواِدِث انِْتَهاٌء َكَما ََيِ

َواَفُقوُهْم لََعَ وُُجوِب اَِلبِْتَداِء َخالَُفوُهْم ِِف اَِلنِْتَهاِء َوقَالُوا لََها ابِْتَداٌء َولَيَْس 
ائَِفُة اثلهاثِلَُة قَالَ  قَْواُل اثلهََلثَُة لََها انِْتَهاٌء. َوالطه

َ
ْت لَيَْس لََها ابِْتَداٌء َوََل انِْتَهاٌء. َواْْل

نه اْْلََواَب َُيُْصُل لََعَ 
َ
َمْعُروفٌَة ِِف َطَوائِِف الُْمْسِلِمنَي. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا: أ

ْن ََل يَُكوَن لََها نَِهايٌَة ِِف اَِلبِْتَداِء َجوه 
َ
َز أ َز تََسلُْسَل اتلهْقِديَريِْن؛ َفَمْن َجوه

وِط؛ ََل تََسلُْسٌل ِِف الِْعلَِل  ُ اْْلََواِدِث َوقَاَل: َهَذا تََسلُْسٌل ِِف اْْلثَاِر َوالَّشُّ
لِ  وه

َ
َما ُهَو اثلهاِِن ُدوَن اْْل َيُقوُم َدَِلٌل لََعَ  َوقَاَل: إنهُه ََل  َوالُْمَؤثَِّراِت َوالُْمْمتَِنُع إنه

ِريِهْم  خِّ
َ
ِم َوُمتَأ ْهِل اللََْكَ

َ
ِِم أ اْمِتنَاِع اثلهاِِن َكَما َيُقوُل َذلَِك َطَوائُِف ِمْن ُمتََقدِّ
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ْن يَُكوَن لََها ابِْتَداٌء. قَاَل 
َ
وَْجَب أ

َ
ِريِهْم. َوَمْن أ خِّ

َ
ْهِل اْْلَِديِث َوُمتَأ

َ
ِِم أ َوُمتََقدِّ

 ِة َما َيُقوُِلُ ِِف ُحُدوِث الَْمْفُعوِل إذْ ََل فَْرَق بَيْنَُهَما ِِف َهَذا الَْمْعََن.ِِف ُحُدوِث الِْعله 

ْن ُيَقالَ 
َ
ةِ أ َاِِصَ

ْ
ْجِوَبِة اِل

َ
ْو ََل فَإِْن لَْم َوِمْن اْْل

َ
ْن ََيُوَز َتْعِليلُُه أ

َ
ا أ ِ إمه : َخلُْق اَّلله

َل. ولَََعَ َهَذا اتلهْقِديِر فَََل يَُسَمه َهَذا َعبَثًا ََيُْز َتْعِليلُُه ََكَن َهَذا ُهَو اتلهْقِريَر ا وه
َ
ْْل

َق فَإِنها َنتَََكهُم  اُه الُْمَسِّمِّ َعبَثًا لَْم تَُكْن تَْسِميَتُُه َعبَثًا قَْدًحا ِفيَما ََتَقه َوإَِذا َسمه
اُه لََعَ َتْقِديِر اْمِتنَاِع اتلهْعِليِل َوإَِذا ََكَن اتلهْعِليُل ُمْمتَ  ِنًعا وََجَب الَْقْوُل بِِه َولَْو َسمه

ْن ََيُوَز َتْعِليلُُه بِِعلهِة 
َ
ا أ اُه َوإِْن َجاَز َتْعِليلُُه فَََل ََيْلُو إمه ٍء َسمه يِّ ََشْ

َ
الُْمَسِّمِّ بِأ

ْن ََل ََيُوَز؛ فَإِْن ِقيَل ََل ََيُوُز َذلَِك لَِزَم َكْوُن الِْعلهِة قَ 
َ
ا أ ِديَمًة َواْمتَنََع َحاِدثٍَة َوإِمه

لََعَ َهَذا اتلهْقِديِر قَِدُم الَْمْعلُوِل؛ فَإِنها َنتَََكهُم لََعَ َتْقِديِر َجَواِز َتْعِليِل الَْمْفُعوِل 
ْمَكَن الَْقْوُل بَِذلَِك. 

َ
 اْْلَاِدِث بِِعلهِة قَِديَمٍة َوإِْن ِقيَل: ََيُوُز َتْعِليلُُه بِِعلهِة َحاِدثٍَة أ

ْن ُثمه إمه 
َ
ْن ُيَقاَل: ََيُوُز َتْعِليُل اْْلََواِدِث بِِعلهِة ُمتَنَاِهيٍَة لِلَْفاِعِل َِلََله يَلَْزَم أ

َ
ا أ

ْن َيُقوَم بِِه ِْلِْكَمِة َوإِْن ََكنَْت َمْقُدوَرًة ُمَراَدًة َِلُ 
َ
ُب أ ٌء َحاِدٌث ََيِ َيُقوَم بِِه ََشْ
ِل لَِزَم َكْوُن الْ  وه

َ
ِعلهِة اْْلَاِدثَِة ُمنَْفِصلًَة َعنُْه َولَِزَم لََعَ َهَذا َكْوُن فَإِْن ِقيَل بِاْْل

ْن لَْم تَُكْن ِلِعلهِة َحاِدثٍَة بَِغْْيِهِ ِمْن َغْْيِ ُحُدوِث 
َ
الَْفاِعِل ُُيِْدُث اْْلََواِدَث َبْعَد أ

َل اْْلََواِدِث َوََل ِقيَاَم ِْلَاِدِث بِالُْمْحَدِث. وه
َ
 َسبٍَب يُوِجُب أ

نْ َوإِ 
َ
ْن  ْن ِقيَل: بَْل ََل ََيُوُز أ

َ
ُب أ ُُيِْدَث اْْلََواِدَث ِلَغْْيِ َمْعًَن َيُعوُد إََلِْه بَْل ََيِ

ُب الَْقْوُل بَِذلَِك.  بَُب َواْْلِْكَمُة ِِف ُحُدوِث اْْلََواِدِث فَإِنهُه ََيِ َيُقوَم بِِه َما ُهَو السه
ْن ُيَقاَل: َهَذا يَْستَلِْزُم 

َ
ا أ ْو ََل يَْستَلِْزُمُه فَإِْن ِقيَل ََل يَْستَلِْزُمُه ُثمه إمه

َ
التهَسلُْسَل أ
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لَْم يَُكْن التهَسلُْسُل ََلِزًما فَانَْدَفَع الَْمْحُذوُر َوإِْن ِقيَل إنه التهَسلُْسَل ََلِزٌم لَْم 
 
َ
نه اتلهْقِديَر أ

َ
ْفَعاِِلِ يَُكْن التهَسلُْسُل لََعَ َهَذا اتلهْقِديِر َُمُْذوًرا؛ ِْل

َ
نهُه ََيُوُز َتْعِليُل أ

ْمَر اْْلَائَِز ََل 
َ
نه اْْل

َ
نه َذلَِك يَْستَلِْزُم التهَسلُْسَل. َوِمْن الَْمْعلُوِم أ

َ
بِِعلهِة َحاِدثٍَة. َوأ

َن َجائًِزا يَْستَلِْزُم ُمْمتَِنًعا؛ فَإِنهُه لَْو اْستَلَْزَم ُمْمتَِنًعا لَََكَن ُمْمتَِنًعا بَِغْْيِهِ َوإِْن َكَ 
نهُه َجائٌِز َجَواًزا ُمْطلًَقا ََل اْمِتنَاَع ِفيِه. َوَما ََكَن َجائًِزا َجَواًزا 

َ
بِنَْفِسِه َواتلهْقِديُر أ

ُمْطلًَقا ََل اْمِتنَاَع ِفيِه لَْم يَلَْزْمُه َما َيْمتَِنُع ُثبُوتُُه َفيَُكوُن التهَسلُْسُل لََعَ َهَذا 
اِم قَْوٍل بَِعيِْنِه بَْل اتلهْقِديِر َغْْيَ مُ  َؤاِل ِمْن َغْْيِ الَِْتَ ْمتَِنٍع. َفَهَذا َجَواٌب َعْن السُّ

َماٍت  َؤاَل َمبِِْنٌّ لََعَ ِستِّ ُمَقدِّ ْمِر َُمُْذوًرا َولَِكنه السُّ
َ
نهُه لَيَْس ِِف َنْفِس اْْل

َ
ُ أ ُنبنَيِّ

نهُه ُمنْتٍَف َولُُزوُم قَِدِم ا
َ
نهُه لُُزوُم الَْعبَِث َوأ

َ
نهُه ُمنْتٍَف َولُُزومُ التهَسلُْسِل َوأ

َ
لَْمْفُعوِل َوأ

نهُه يَلَْزمُ الَْعبَُث وََصاِحُب الَْقْوِل 
َ
َسلُِّم أ

ُ
ِل َيُقوُل: ََل أ وه

َ
ُمنْتٍَف. فََصاِحُب الَْقْوِل اْْل

نهُه يَلَْزُم قَِدُم الَْمْفُعوِل وََصاِحُب 
َ
َسلُِّم أ

ُ
ََل  الَْقْوِل اثلهاِلِث َيُقوُل:اثلهاِِن َيُقوُل: ََل أ

نهُه يَلْ 
َ
َسلُِّم أ

ُ
نه التهَسلُْسَل ِِف اْْلثَاِر ُمْمتَِنٌع َفَهِذهِ أ

َ
َسلُِّم أ

ُ
ْو َيُقوُل ََل أ

َ
َزُم التهَسلُْسُل أ

ِة  ْن تَُكوَن ُُكَُّها فَاِسَدًة بَْل ََل بُده ِمْن ِصحه
َ
ْرَبُع ُمَماَنَعاٍت ََل بُده ِمنَْها. َوَيْمتَِنُع أ

َ
أ

َها َصحه انَْدَفعَ  يُّ
َ
نه الِْقْسَمَة َواِحٍد ِمنَْها َوأ

َ
َؤاُل َوُهَو الَْمْقُصوُد. وََذلَِك ِْل  بِِه السُّ

قَْساِم قَاَل بِِه َوََنُْن 
َ
َحُد اْْل

َ
َه ِعنِْدهِ أ قَْساَم ِفيَما ُذِكَر َفَمْن تَوَجه

َ
الَْعْقِليهَة ََتَُْصُ اْْل

لَِة َولََواِزمِ 
َ
ُصوِل َهِذهِ الَْمْسأ

ُ
َم لََعَ أ قَْواِل انلهاِس ِفيَها ِِف َغْْيِ قَْد بََسْطنَا اللََْكَ

َ
َها َوأ

ا  َؤاَل ِممه بُّ َعْن ََمُْموِع الُْمْسِلِمنَي فَإِنه َهَذا السُّ َهَذا الَْموِْضِع. َوالَْمْقُصوُد ُهنَا اَّله
ْجِوَبًة ُمتَعَ 

َ
ْورََدُه لََعَ انلهاِس الَْقائِلُوَن بِِقَدِم الَْعالَِم َوقَْد َذَكْرنَا َعنُْه أ

َ
َدًة ِفيَما أ دِّ

ْن ُيَقاَل: 
َ
ْجِوَبِتِهْم أ

َ
َكتَبْنَاُه ِِف َجَواِب ُشبَْهِة الَْقائِِلنَي بِِقَدِم الَْعالَِم. َوِمْن َُجْلَِة أ
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ا ِِبُُدوِث الَْعالَِم بَْل ُهَو َوارٌِد ِِف ُُكِّ َما َُيُْدُث ِِف الْوُُجوِد  َؤاُل لَيَْس َُمْتَصا َهَذا السُّ
 َواْْلُُدوُث َمْشُهوٌد َُمُْسوٌس ُمتهَفٌق َعلَيِْه بنَْيَ الُْعَقََلِء. فَُُكُّ َما ِمْن اْْلََواِدِث 

رِْض يُورَُد َعلَيِْه نَِظُْيُه ِِف 
َ
َماَواِت َواْْل يُورُِدُه الُْمورُِد لََعَ ُحُدوِث َخلِْق السه

َوائِِف اْْلََواِدِث الَْمْشُهوَدِة. َوقَْد َنبهْهنَا لََعَ ِجنِْس َما ََتْتَ  جُّ بِِه ُُكُّ َطائَِفٍة ِمْن الطه
ْوَراُق َوََل 

َ
ِم ِِف َذلَِك ََل تََسُعُه َهِذهِ اْْل ِِف َهَذا الَْمَقاِم لَِكنه اْسِتْقَصاَء اللََْكَ

  َُيْتَِملُُه َهَذا الَْمَقاُم.

َل َتَماَم  ْن ُُيَصِّ
َ
ْمَكنَُه أ

َ
ُم ِِف َهَذا اْْلَاِب َوأ َوَمْن فَِهَم َما ُكِتَب اْنَفتََح َِلُ اللََْكَ

ِم ِِف ِجنِْس َهِذهِ الَْمَسائِِل فَإِنه  َم ِفيَها بِاتلهْدِريِج َمَقاًما َبْعَد َمَقاٍم ُهَو اللََْكَ اللََْكَ
ي َُيُْصُل بِِه الَْمْقُصوُد َوإَِله فَإَِذا َهَجَم لََعَ الَْقلِْب اْْلَْزُم بَِمَقاََلِت لَْم ُُيِْكْم  ِ اَّله

ا ُيَعارُِضَها ََكَن إََل َدفِْعَها َوا ََها َوُطُرَقَها َواْْلََواَب َعمه ِدتله
َ
قَْرَب أ

َ
تلهْكِذيِب بَِها أ

ْن يَُكوَن اِْلَِطاُب ِِف الَْمَسائِِل الُْمْشَِكَِة 
َ
ُب أ ِمنُْه إََل اتلهْصِديِق بَِها. فَِلَهَذا ََيِ

َ اْْلَقُّ بَِطِريِقِه لَِمْن  بَِطِريِق ِذْكِر َدَِلِل ُُكِّ قَْوٍل َوُمَعارََضِة اْْلَخِر َِلُ. َحَّته يَتَبنَيه
 ُ ُ َيُقوُل اْْلَقه يُِريُد اَّلله ُ َِلُ نُوًرا َفَما َِلُ ِمْن نُوٍر َواَّلَله  ِهَداَيتَُه َوَمْن لَْم ََيَْعْل اَّلله

ْحَكُم. 
َ
ْعلَُم َوأ

َ
ُ ُسبَْحانَُه أ ِبيَل َواَّلَله  َوُهَو َيْهِدي السه

 

ِ َربن الَْعالَِمَِّي  َْمُد َّلِله  َواِلْ

ٍد َوآُِلِ  ُ لََعَ َُمَمه  َوَصْحبِِه وََسلهَم.َوَصَّله اَّلله


